
PENSIOENFONDS PGB

JAARVERSLAG
2014



A.J. ERNSTSTRAAT 595-H
1082 LD AMSTERDAM 

020 753 29 50
WWW.PENSIOENFONDSPGB.NL 



STICHTING PENSIOENFONDS 
VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN 

JAARVERSLAG 2014

62e BOEKJAAR



PGB is in beweging. Van een pensioenfonds voor de grafische bedrijven veranderden we in een multi-sectoraal pensioenfonds. We
bewegen mee met maatschappelijke veranderingen én met onze partners: de verschillende branches en werkgevers voor wie we
werken. Maar ons doel blijft hetzelfde: zorgen dat onze deelnemers een pensioen op maat ontvangen. Zo waardevast als mogelijk,
betaalbaar, solidair, toegankelijk en transparant. Voor wie we dat doen? Lees verder op pagina’s 7, 13, 23, 31 en 37.

Foto’s: patricia wolf fotografie
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Veranderingen en vernieuwingen jagen als een storm over het
pensioenlandschap. In het verslagjaar ging de Wet versterking
bestuur pensioenfondsen in. Het opbouwpercentage werd
wettelijk verlaagd en het pensioengevend salaris gemaximeerd.
Nog net voor het einde van het jaar stemde de Eerste Kamer 
in met een nieuw Financieel Toetsingskader (nFTK). Staats -
secretaris Klijnsma bracht een nationaal pensioendebat op
gang en gaf tegelijkertijd een voorzet om de pensioen -
communicatie in nieuwe wettelijke regels te vangen.

Ziehier 2014. Je zou bijna denken dat ons veelgeroemde
pensioenstelsel van geen kanten deugt. Natuurlijk leiden de
nieuwe regels tot veranderingen bij PGB. De bestuursstructuur
is aangepast. In het bestuur zitten nu ook leden namens de
gepensioneerden. Daarnaast is er een raad van toezicht
gevormd en is de deelnemersraad opgeheven. Het verantwoor -
dingsorgaan werkt in zijn nieuwe vorm met nieuwe advies -
bevoegdheden. Voor zover nodig zijn de opbouwpercentages
(buiten de grafimedia) in de pensioenregelingen verlaagd. PGB
heeft nu ook een netto nabestaandenregeling voor de door de
regering afgetopte salarisgroep. Tegelijkertijd is het pensioen -
administratiesysteem vernieuwd; een ingrijpende operatie waar
veel aandacht aan is besteed.

Je zou bijna de belangrijkste taken vergeten. Toch hebben
gepensioneerden elke maand op tijd hun geld ontvangen en
zijn de rechten van deelnemers en slapers bijgehouden. Dankzij
veel nieuwe aansluitingen is de basis van PGB verder verbreed.
Het vermogen groeide naar 19 miljard euro en bleef veilig en
gespreid belegd. Het rendement kwam uit op 18 procent.
Helaas leidde dat niet tot een verbetering van de dekkings -
graad. Die daalde zelfs tot tegen het toegestane minimum.
Oorzaak daarvan was de extreem lage rente, waarmee
pensioenfondsen hun verplichtingen moeten berekenen.

Is de storm gaan liggen? Integendeel. Tal van ingezette
veranderingen, nieuwe wetten en aangekondigde wets -
ontwerpen zullen PGB ook in 2015 weer handenvol werk
bezorgen. Nieuwe pensioenvormen krijgen ook onze aandacht.
Maar de voornaamste taak blijft te zorgen voor de pensioenen
van onze deelnemers: actieve werknemers, gepensioneerden
en ‘slapers’. Voor hen doen we het allemaal.

Ruud Degenhardt
Voorzitter bestuur PGB 
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Aan het einde van respectievelijk over de jaren 2010 t/m 2014.
Alle bedragen van de kerncijfers zijn afgerond op miljoenen euro’s met uitzondering van de pensioenuitvoeringskosten per deelnemer. 

De percentages zijn berekend op basis van de niet-afgeronde bedragen.

2014 2013 2012 2011 2010

Aantal werkgevers
Aangesloten werkgevers 2.032 2.131 2.221 2.186 2.361

Aantal verzekerden
Premiebetalende verzekerden 47.249 41.408 41.024 35.697 37.920
Verzekerden met toerekening
wegens arbeidsongeschiktheid 4.137 3.945 4.168 4.490 4.563
Premievrije verzekerden 136.936 124.076 122.803 105.359 111.026

Totaal 188.322 169.429 167.995 145.546 153.509

Aantal pensioenen
Ingegane ouderdomspensioenen 45.021 37.610 34.256 28.979 26.871
Ingegane partnerpensioenen 19.348 16.607 15.757 13.826 13.625
Ingegane wezenpensioenen 748 668 716 608 620

Totaal 65.117 54.885 50.729 43.413 41.116

Pensioenuitvoering
Premieloon (pensioengrondslag) € 1.180 € 1.072 € 986 € 854 € 900
Premiebijdragen € 286 € 251 € 202 € 167 € 167
Pensioenuitvoeringskosten € 26 € 22 € 15 € 12 € 10
Reguliere kosten pensioenbeheer per deelnemer € 112 € 135 € 136 € 126 € 118
Incidentele kosten pensioenbeheer per deelnemer € 107 € 82 € 19 € ─ € ─
Uitkeringen € 500 € 451 € 407 € 374 € 383

Beleggingen
Balanswaarde beleggingen € 19.814 € 14.713 € 14.145 € 11.740 € 11.077
Totale waarde beleggingsportefeuille € 19.496 € 14.544 € 14.093 € 11.440 € 10.962
Beleggingsopbrengst risico fonds € 2.769 € 229 € 1.543 € 685 € 1.047
Beleggingsopbrengst risico deelnemers € 4 € 1 € 2 € 1 € 1
Totaal rendement in % 18,3 1,7 13,0 6,6 10,7
Z-score – 0,09 0,31 0,05 0,19 0,35
Performancetoets 0,36 2,08 1,49 1,51 1,51
Kosten vermogensbeheer in % gemiddeld 
belegd vermogen 0,31 0,35 0,40 n.b. n.b.

Vermogenssituatie en solvabiliteit
Voorziening pensioenverplichtingen € 18.531 € 13.695 € 13.646 € 11.500 € 10.128
Eigen vermogen € 757 € 655 € 71 € ̶ 69 € 817
Aanwezig pensioenvermogen € 19.288 € 14.350 € 13.717 € 11.431 € 10.945
Minimaal vereist eigen vermogen € 768 € 561 € 559 € 552 € 471
Vereist eigen vermogen € 21.279 € 15.787 € 15.613 € 13.200 € 11.968
Vrije reserve (+) / reservetekort (-) € ̶ 1.991 € ̶ 1.437 € ̶ 1.896 € ̶ 1.769 € ̶ 1.023
Marktrente in % 1,84 2,73 2,42 2,74 3,47
Aanwezige dekkingsgraad FTK in % 104,1 104,8 100,5 99,4 108,1
Vereiste dekkingsgraad FTK in % 114,8 115,3 114,4 114,8 117,8

Verhoging ingegane pensioenen
en aanspraken per 1 januari in %

Toeslag — — — — —
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PGB is een multi-sectoraal pensioenfonds dat zonder
winstoogmerk de pensioenregeling verzorgt voor diverse
bedrijfstakken en ondernemingen binnen zijn werkingssfeer.
Van de grafimedia - de sector waarin we zijn ontstaan - tot
sectoren als procesindustrie en dienstverlening. 

Onze missie, visie en kernwaarden
PGB wil hét pensioenloket zijn voor branches en
ondernemingen in de:
● industrie met onder meer grafische bedrijven, het

kartonnage- en flexibele verpakkingenbedrijf, chemische
bedrijven zoals verf- en drukinktbedrijven, bedrijven die
farmaceutische grondstoffen en producten maken en
bedrijven die producten van rubber- en kunststof
produceren; 

● informatie- en communicatiesector waaronder uitgeverijen;
● groothandel; 
● financiële en zakelijke dienstverlening; 
● de maritieme aannemerij en dienstverlening. 

Sociale partners, werkgevers en werknemers kunnen 
rekenen op:
● professionele besturing van hun pensioenfonds; 
● een solide en duurzaam beheer van het vermogen op basis

van actief risicobeheer en maatschappelijk verantwoorde
investeringen;

● een effectieve, efficiënte en flexibele uitvoering van de
pensioenregeling. 

Onze kernwaarden zijn: 
● betrouwbaar
● betrokken
● flexibel
● resultaatgericht
● transparant
● solidair
● duurzaam 

Bestuur
Het bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van de
pensioenregelingen die sociale partners en andere opdracht -
gevers bij PGB hebben ondergebracht. Het bestuur zorgt voor

de evenwichtige belangenbehartiging van (gewezen)
deelnemers, pensioengerechtigden en werkgevers. Tegelijk 
is het bestuur verantwoordelijk voor het behalen van de
financiële doelstellingen en voor goed beheer van het belegde
vermogen. Bestuurders handelen volgens de in de Pensioenwet
en de Code Pensioenfondsen vastgelegde normen voor goed
pensioenfondsbestuur. Het bestuur zorgt ervoor dat de
pensioenregelingen worden uitgevoerd zoals vastgelegd in de
statuten en reglementen. Het bestuur bestaat statutair uit
maximaal tien leden. Het is paritair samengesteld en biedt
ruimte aan vier leden namens werkgevers, vier leden namens
werknemers en twee leden namens pensioengerechtigden. 

Bestuurders worden op basis van functieprofielen voorge -
dragen door de verschillende geledingen die binnen het
bestuur vertegenwoordigd zijn. De nieuwe werkgeversraad
PGB - een vertegenwoordiging van werkgevers die hun
pensioen regeling bij PGB hebben ondergebracht - draagt de
bestuurders namens de werkgevers voor. De werknemers -
organisaties dragen de bestuurders namens de werknemers
voor. De bestuurders namens pensioengerechtigden worden
gekozen door alle gepensioneerden indien er meerdere
geschikte kandidaten zijn. Kandidaat-bestuurders voor die
twee zetels worden veelal voorgedragen door werknemers -
organisaties en/of de Vereniging van Gepensioneerden.
Bestuursleden worden benoemd door het bestuur voor een
periode van vier jaar. Zij kunnen maximaal twee keer worden
herbenoemd voor telkens een periode van vier jaar.

De bestuursvergaderingen worden voorgezeten door een uit
het bestuur gekozen voorzitter. Tevens kiest het bestuur een
plaatsvervangend voorzitter. Het bestuur werkt volgens een
model waarbij de leden gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor
de besturing van PGB. Ieder bestuurslid is daarnaast porte -
feuille houder van een eigen specifiek aandachtsgebied en een
secundair aandachtsgebied om de continuïteit en kwaliteit van
de besluitvorming te waarborgen. 

Raad van toezicht
In 2014 is het bestuursmodel van PGB aangepast aan de Wet
versterking bestuur pensioenfondsen. Vanaf 1 juli 2014 heeft
PGB een raad van toezicht. De permanente, onafhankelijke
raad van toezicht vervangt de visitatiecommissie. De drie leden
van de raad zijn door het bestuur benoemd voor vier jaar. Een
lid van de raad kan maximaal één keer worden herbenoemd
voor een periode van vier jaar. De raad houdt toezicht op het
beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken binnen
het pensioenfonds. Daarnaast heeft de raad het recht goed -
keuring te verlenen aan onder meer het jaarverslag, het
functieprofiel van bestuurders, het beloningsbeleid (met
uitzondering van de beloning van de raad zelf) en de over -
dracht of overname van pensioenverplichtingen door het
pensioenfonds. De raad is ook betrokken bij benoeming en
ontslag van bestuurders. 

ALGEMEEN

WIE WE ZĲN EN 
WAAR WE VOOR STAAN

“In de pensioensector vindt een consolidatieslag
plaats. PGB heeft ervoor gekozen zich open 

te stellen voor kleinere fondsen en zo het 
solidaire collectief uit te breiden.”

Ruud Degenhardt, voorzitter bestuur PGB



’Het gebeurde allemaal zo snel. In februari 2014 overleed
mijn man na een kort ziekbed. Ik stond er alleen voor. Wat
er niet geregeld moest worden. Alle aandacht gaat nu uit
naar mijn zoon Daniel van 9 jaar. Gelukkig had mijn man
een partnerpensioen. Zonder dit pensioen hadden we met
ons tweetjes niet verder gekund. Met een nabestaanden -
uitkering van de Sociale Verzekeringsbank erbij en een
stukje wezenpensioen moeten we rond zien te komen. Ik
kijk heel goed waar ik geld aan uitgeef. We kunnen gewoon
in ons huis blijven wonen en daar ben ik erg blij om.’ 

MONICA DURING, 
41 JAAR

IS WEDUWE

’Zijn pensioen 
voorkwam terugval’



Verantwoordingsorgaan
De medezeggenschap bij PGB heeft vanaf 1 juli een andere
vorm gekregen. De deelnemersraad en het oude verantwoor -
dingsorgaan zijn opgegaan in één nieuw verantwoordings -
orgaan. Het verantwoordingsorgaan bestaat uit achttien leden:
zes namens werkgevers, zes namens werknemers en zes
namens pensioengerechtigden. Het bestuur legt over het
gevoerde beleid verantwoording af aan het verantwoordings -
orgaan. Het verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur over
onder meer beloningsbeleid, aansluiting van nieuwe werk -
gevers, overdracht of overname van pensioenverplichtingen
door het pensioenfonds en de communicatie met de
deelnemers. Het orgaan kan het bestuur en de raad van
toezicht ook gevraagd en ongevraagd aanbevelingen doen.

Jaarlijks nodigt het verantwoordingsorgaan minstens twee keer
het bestuur uit om de reguliere vergadering bij te wonen. Het
oude verantwoordingsorgaan kwam vóór 1 juli 2014 vier keer
bijeen, waarvan twee keer samen met de deelnemersraad. Het
verantwoordingsorgaan nieuwe stijl kwam in het verslagjaar
zes keer bijeen. Eén bijeenkomst was speciaal gewijd aan de
renteafdekking. Daarnaast was er in november 2014 een
opleidingsdag voor leden van het verantwoordingsorgaan.

Sectorcommissies 
PGB biedt de sectoren waarvoor het pensioenfonds werkt een
platform voor overleg indien gewenst. Dat zijn de
sectorcommissies. Die zijn er nu voor: 
● de grafimedia; 
● het kartonnage- en flexibele verpakkingenbedrijf; 
● de verf- en drukinktindustrie; 
● het uitgeverijbedrijf. 
In de sectorcommissies overlegt PGB met sociale partners in 
de sectoren, onder meer over de pensioenregeling. Door dit
regelmatige overleg is bij de sectoren bekend wat er speelt bij
PGB en weet PGB wat er speelt in de sectoren. 

Klachtencommissie
PGB heeft een klachtencommissie die nu bestaat uit een
bestuurslid van werkgeverszijde en een bestuurslid namens
pensioengerechtigden. De commissie oordeelt over schriftelijke
bezwaren van belanghebbenden over de klantenbehandeling.
De bevoegdheden van de commissie en de procedure voor het
indienen van een klacht zijn vastgelegd in een afzonderlijk
reglement. 

Commissie van bezwaar
PGB heeft een onafhankelijke commissie van bezwaar.
Belanghebbenden kunnen zich tot de commissie wenden als zij
het niet eens zijn met een beslissing van het bestuur over de
toepassing van de pensioenregeling. De bevoegdheden van de
commissie en de procedure voor het indienen van een bezwaar
zijn vastgelegd in een afzonderlijk reglement. Secretaris van de
commissie is mr. Algert Wentink. 

Adviescommissie audit en riskmanagement
De adviescommissie audit en riskmanagement adviseert over
de opzet en werking van het beheersingskader en de externe
financiële verslaggeving van PGB. Zij beoordeelt integraal de
beheersing van alle belangrijke risico’s van het pensioenfonds
en bewaakt de effectiviteit van de beheersingsmaatregelen.
Ook bereidt ze de financiële verslaglegging voor. 

Commissie balansmanagement
De commissie balansmanagement adviseert het bestuur over
de omgang met de risico’s op de balans en het beleggings -
beleid. Ze bereidt de besluitvorming voor over onder meer
beleggings- en overlaystrategieën, actief en passief beheerde
mandaten en het jaarlijkse beleggingsplan. In het verslagjaar
heeft het bestuur de commissie daarnaast toestemming
gegeven om - binnen de afgesproken bandbreedte van het
strategisch beleggingsplan - beleggingsbesluiten te nemen
over bestaande beleggingscategorieën en mandaten. 

Commissie juridische zaken en compliance
De commissie juridische zaken en compliance adviseert het
bestuur bij de voorbereiding van juridische zaken en toetst of
het beleid in overeenstemming is met wet- en regelgeving. Tot
de taken van de commissie behoren onder meer het
beoordelen en actueel houden van juridische documentatie
zoals statuten, pensioen- en uitvoeringsreglement en de
overeenkomsten en contracten voor uitbesteding van
werkzaamheden en vermogensbeheer. Tevens bewaakt de
commissie dat het bestuur werkt volgens de gedragscode en
het integriteitsbeleid. 

Certificerend Actuaris
R. Westhoff AAG van Towers Watson Netherlands 

Accountant
W. Teeuwissen RA van KPMG Accountants N.V.

ALGEMEEN
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“We vinden het belangrijk dat we de
opvattingen van de verschillende bedrijfstakken

kennen en dat we draagvlak behouden. 
Wij bieden de sectoren waarvoor wij werken

daarom een platform voor overleg.”

Arnold Verplancke, bestuurslid PGB
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Uitvoeringsorganisatie
PGB heeft het pensioen- en balansbeheer uitbesteed aan
Timeos BV. PGB is enig aandeelhouder van Timeos sinds 
1 oktober 2013. Timeos ondersteunt PGB bij de uitvoering 
van zijn groeistrategie. De dienstverlening van de uitvoerings -
organisatie bestaat uit pensioenadministratie en -communicatie,
vermogensbeheer, balansmanagement, finance, risk en
actuariaat. Naast het werk voor PGB verzorgt Timeos van
oudsher de administratie en het vermogensbeheer van
grafimediafonds Algemeen Sociaal Fonds. Bij de uitvoerings -
organisatie werken ongeveer 165 mensen. De gemiddelde
leeftijd is 45,6 jaar. Meer dan een kwart van het personeel is
vrouw.

Timeos is gevestigd te: 
Zwaansvliet 3, 1081 AP Amsterdam
Postbus 7855, 1008 CA Amsterdam
Telefoon 020 702 40 00
www.timeos.nl

Kantoor pensioenfonds
PGB is gevestigd te: 
A.J. Ernststraat 595-H (kantoorgebouw ‘De Gelder’), 
1082 LD Amsterdam. 
Telefoon 020 753 29 50 
www.pensioenfondspgb.nl

ALGEMEEN



Het jaar 2014 stond in het teken van de dalende rente.
Daarnaast kregen pensioenfondsen te maken met een groot
aantal wettelijke wijzigingen. Het door PGB beheerde
vermogen steeg dankzij een mooi rendement op de
beleggingen en de aansluiting van nieuwe werkgevers. 
Maar door de lage rente namen ook de verplichtingen toe,
waardoor het pensioenfonds meer geld in kas moest hebben.
Aan het eind van het jaar kwam de dekkingsgraad uit op
104,1 procent. 

De dekkingsgraad was helaas onvoldoende om deelnemers te
kunnen compenseren voor de gestegen prijzen. Maar gelukkig
was het niet nodig om de pensioenen te verlagen. PGB had te
maken met veranderde financiële regels per 1 januari 2015 als
gevolg van het nieuwe Financieel Toetsingskader en met de
gevolgen van het nieuwe Witteveenkader en de Wet
versterking bestuur pensioenfondsen. 

Financiële positie
In 2014 viel het groeitempo van de wereldeconomie tegen. 
In Europa was het economisch herstel fragiel en in opkomende
landen bleef de groei achter bij de verwachtingen. De
Amerikaanse economie draaide wel relatief goed. De centrale
banken hadden opnieuw grote invloed op de economie. Zij
voeren sinds het uitbreken van de financiële crisis in 2008 een
actief monetair beleid om de economie te stimuleren. 

Beleggingen in aandelen deden het goed. Doordat de rente
verder daalde, nam bovendien de waarde van de portefeuille
met langlopende staatsobligaties fors toe. Maar de rentedaling
had ook een keerzijde: PGB moest meer geld in kas houden
om de pensioenen in de toekomst te kunnen betalen. De rente
waarmee pensioenfondsen hun verplichtingen berekenen,
daalde van gemiddeld 2,7 naar 1,8 procent aan het einde van
2014. Het vermogen groeide in het verslagjaar van 14,4 miljard
naar 19,3 miljard euro. Dit was het gevolg van het goede
rendement op beleggingen en de instroom van vermogen door
nieuwe aansluitingen.

nFTK
Vanaf 2015 zijn er nieuwe financiële regels voor pensioen -
fondsen: het nieuwe Financieel Toetsingskader (nFTK). Dit
houdt onder meer in dat de dekkingsgraad vanaf 1 januari
2015 op een iets andere manier wordt berekend en dat de
regels voor het verhogen en verlagen van pensioenen zijn
veranderd. PGB ontwikkelde een aantal voorstellen voor het
nieuwe financiële beleid. Het bestuur heeft die in november
2014 voorgelegd aan vertegenwoordigers van werkgevers en
werknemers. Een grote meerderheid bleek de door het
pensioenfonds voorgestelde aanpak te steunen. 

Nieuw strategisch beleggingsplan 2015-2017
Onder meer met het oog op de veranderingen door het nFTK
heeft PGB in 2014 een nieuw strategisch beleggingsplan voor
2015-2017 opgesteld. Daarbij is gekeken naar de optimale
beleggingsmix om ervoor te zorgen dat de koopkracht van
deelnemers gehandhaafd kan blijven. Ook is rekening
gehouden met de uitkomsten van een onderzoek naar de
risicobereidheid onder de deelnemers van PGB. Op basis
daarvan heeft PGB besloten om daar waar mogelijk iets meer
risico te nemen om extra rendement te kunnen realiseren. 
De beleggingen in aandelen en alternatieve beleggingen
kunnen in de loop van 2015 worden verhoogd van 50 naar 55
procent van het vermogen. Daarnaast is in 2014 besloten het
renterisico voor een kleiner deel af te dekken en terug te
brengen tot 45 procent. Uit de studie naar de optimale
beleggingsmix blijkt dat de verwachte koopkracht over 15 jaar
minimaal uitkomt op 90 procent. De effecten van de strengere
financiële regels zijn in deze berekening verwerkt.

Geen toeslag per 1 januari 2015
De pensioenen zijn per 1 januari 2015 niet verhoogd. Volgens
de richtlijnen van PGB kon over 2014 alleen toeslag worden
gegeven als de dekkingsgraad hoger was dan 115 procent. 
De dekkingsgraad lag daar ruim onder. De prijzen stegen in
2014 met 0,96 procent.

Herstelplan
Net als veel andere pensioenfondsen heeft PGB sinds 2008 een
financieel tekort; dat wil zeggen onvoldoende buffers volgens
de wet. Maar het is tot nu toe niet nodig geweest om de
pensioenen te verlagen. Het kortetermijnherstelplan liep eind
2013 af. Op dat moment zat PGB met een dekkingsgraad van
104,8 procent boven het op dat moment minimaal vereiste
niveau van 104,1 procent. In 2014 gold het langetermijn -
herstelplan. Daarin staat hoe PGB in 2024 het vereist eigen
vermogen (ongeveer 115 procent) wil bereiken. Vóór 1 juli
2015 moet PGB een nieuw herstelplan indienen, gebaseerd op
het nFTK. 

Nieuw bestuursmodel
In 2014 is het bestuursmodel aangepast aan de nieuwe regels
in de Wet versterking bestuur pensioenfondsen. Het paritaire
bestuursmodel met tien bestuurszetels is gebleven. Wel is de
zetelverdeling aangepast, waardoor nu twee bestuursleden de
gepensioneerden vertegenwoordigen. Op 1 juli 2014 is de raad
van toezicht van start gegaan. Deze raad vervangt de visitatie -
commissie. Ook zijn het oude verantwoordingsorgaan en de
deelnemersraad vanaf 1 juli vervangen door een verantwoor -
dings orgaan nieuwe stijl.
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Code Pensioenfondsen
Vanaf 2014 leggen pensioenfondsen verantwoording af over
de naleving van de normen in de Code Pensioenfondsen. PGB
heeft in kaart gebracht hoe het fonds de verschillende normen
invult. PGB voldoet aan het overgrote deel van de normen. 
Er zijn met name verbeteringen mogelijk op het gebied van
diversiteit en in de uitvoeringsovereenkomsten. 

Fiscale regels 
De pensioenregelingen die PGB uitvoert voor de verschillende
bedrijfstakken en werkgevers zijn per 1 januari 2015 aangepast
aan de nieuwe fiscale regels. Op basis hiervan mogen werk -
nemers niet meer dan 1,875 procent van hun brutosalaris aan
pensioen opbouwen. Ook mogen ze geen pensioen opbouwen
over brutosalaris boven 100.000 euro. Voor werknemers met
een inkomen boven deze grens heeft PGB een nieuwe risico -
verzekering in het leven geroepen: PGB Netto Partnerpensioen
Plus. 

Pensioenadministratiesysteem vervangen
De uitvoeringsorganisatie heeft in 2014 het pensioen -
administratiesysteem vernieuwd. Vervanging van het oude
systeem was nodig om de gevolgen van de verhoogde
pensioenleeftijd en andere wettelijke wijzigingen te kunnen
opvangen. In 2015 worden de vernieuwde persoonlijke
website en het werkgeversportaal aan het nieuwe admini -
stratie  systeem gekoppeld. Daarnaast worden er verdere
verbeteringen doorgevoerd. Hierdoor kunnen deelnemers 
en werkgevers straks meer zelf digitaal regelen. 

Aansluitingsbeleid
PGB voert verplichte en vrijwillige pensioenregelingen uit voor
verschillende bedrijfstakken en ondernemingen. PGB staat
open voor uitvoering van nieuwe verplichte bedrijfstak -
regelingen. Ook staat PGB open voor aansluiting van nieuwe
ondernemingspensioenfondsen en bedrijven, voor zover zij
passen binnen de bestaande werkingssfeer. De uitbreiding van
de werkingssfeer leidde in het verslagjaar tot Kamervragen.
Volgens het ministerie van Sociale Zaken handelt PGB binnen
de huidige wettelijke mogelijkheden. Met het oog op de komst
van het Algemeen Pensioen Fonds stelt PGB zich echter
terughoudend op met verzoeken voor vrijwillige aansluiting die
verdere uitbreiding van de statutaire werkingssfeer met zich
mee zouden brengen.

Naar verwachting zet de consolidatie in de pensioensector 
de komende jaren door. Voor kleine pensioenfondsen is het
steeds moeilijker zelfstandig te blijven. Schaalgrootte is voor
pensioenfondsen belangrijk om de pensioenperspectieven van
deelnemers ook op langere termijn veilig te stellen en invulling
te kunnen blijven geven aan goed pensioenfondsbestuur. In
2014 nam het aantal deelnemers en gepensioneerden door
nieuwe aansluitingen toe met 19.943 en het vermogen met
2,4 miljard euro. Ongeveer 40 werkgevers brachten in 2014
hun pensioenregeling onder bij PGB.

VERSLAG VAN HET BESTUUR

Ontwikkeling deelnemerskring
Door de nieuwe aansluitingen heeft PGB de krimp in de
grafimedia en enkele andere sectoren kunnen opvangen. Het
aantal premiebetalende werknemers - inclusief toerekening
wegens arbeidsongeschiktheid - steeg in 2014 met 13,3
procent. Het aantal pensioengerechtigden steeg met 17,4
procent. Per saldo nam het aantal premiebetalende deelnemers
en pensioenontvangers toe van 100.238 tot 116.503. Het
totale aantal deelnemers (inclusief deelnemers die geen
pensioen meer opbouwen) steeg van 229.230 naar 258.552. 



De belangrijkste wijzigingen in 2014 betroffen de Wet
versterking bestuur pensioenfondsen en de Code
Pensioenfondsen. 

Wet versterking bestuur pensioenfondsen 
Op 1 juli ging de Wet versterking bestuur pensioenfondsen in.
PGB handhaafde op basis van de adviezen van de werkgevers-
en werknemersorganisaties, sectorcommissies en de Vereniging
van Gepensioneerden het paritaire bestuursmodel. Wel
wijzigde de zetelverdeling in het bestuur. In het paritaire model
ligt de verantwoordelijkheid voor de aansturing van PGB bij het
bestuur. Daarbij is gekozen voor een compact bestuur met een
hoge vergaderfrequentie. Het bestuur vergadert in beginsel
eens in de veertien dagen.

De belangrijkste reden om te kiezen voor het paritaire model
ligt in het draagvlak bij de sociale partners. Werkgevers- en
werknemersorganisaties zijn nauw betrokken bij het pensioen -
fonds, onder meer door de voordracht van bestuursleden en
de benoeming van leden van het verantwoordingsorgaan. Zij
willen direct bestuurlijk betrokken blijven bij de uitvoering van
de pensioenovereenkomst. Werkgevers- en werknemers -
organisaties verwachten ook in de toekomst de gewenste
deskundigheid te kunnen leveren. Daar waar nodig zullen ze,
net zoals nu het geval is, expert-bestuurders voordragen voor
specialistische beleidsterreinen. Het bestuur dringt erop aan
dat bij de invulling van bestuurszetels rekening wordt
gehouden met de wens dat ook vrouwen en jongeren in het
bestuur en zijn organen vertegenwoordigd zijn. 

Het statutaire aantal bestuurszetels (tien) is in 2014 niet
veranderd. Wel werd één structurele vacature ingevuld en
wijzigde de zetelverdeling. Die werd vier-vier-twee in plaats van
vijf-vijf (vijf vertegenwoordigers van werkgevers en vijf van
werknemers). Op basis van de nieuwe structuur zijn naast 
vier vertegenwoordigers van werkgevers en vier vertegen -
woordigers van werknemers ook twee vertegenwoordigers van
gepensioneerden in het bestuur opgenomen. De Vereniging
van Gepensioneerden PGB droeg hiervoor twee kandidaten
voor, van wie één samen met FNV KIEM/NVJ. Beide kandidaat-
bestuursleden voldeden aan het profiel en werden door
toezichthouder DNB geschikt bevonden. Verkiezingen waren
daarom niet nodig. 

De Wet versterking bestuur pensioenfondsen heeft onder meer
tot doel de deskundigheid van het bestuur en het interne
toezicht van pensioenfondsen te versterken. Daarnaast beoogt
de wet de taken en bevoegdheden van bestaande fonds -
organen te stroomlijnen. De eisen met betrekking tot
geschiktheid en beschikbaarheid van bestuurders zijn flink
opgeschroefd. De kennis van bestuurders wordt via
opleidingen op peil gehouden. Daarnaast wordt het
functioneren van de voorzitters en de overige bestuursleden
jaarlijks geëvalueerd. Uit de evaluatie van het functioneren
tijdens het verslagjaar is gebleken dat de bestuursleden

zorgvuldig uitvoering geven aan hun verantwoordelijkheden.
Bestuursleden moeten verder minimaal twee en de voorzitter
minimaal drie dagen per week beschikbaar zijn. Zij ontvangen
hiervoor een passende beloning. 

Elk bestuurslid is portefeuillehouder van een eigen aandachts -
gebied waarop hij of zij aantoonbaar gekwalificeerd is.
Daarnaast heeft elke bestuurder een secundair aandachts -
gebied om de continuïteit en de kwaliteit van de besluit -
vorming te waarborgen. De portefeuilles zijn: bestuurlijke
zaken, juridische zaken/compliance, pensioeninhoudelijke
zaken, balans- en vermogensbeheer, risicomanagement,
financiële en actuariële zaken, uitbesteding, relatiebeheer en
medezeggenschap, communicatie en informatietechnologie.

Het bestuur kreeg in 2014 een nieuwe bestuurder: Tom
Vollebergh. Hij kreeg de nieuwe portefeuille informatie -
technologie. Bestuurslid Neoletta Poelgeest vertrok aan het
eind van het jaar uit het bestuur. Onze dank gaat uit naar
mevrouw Poelgeest voor haar inzet in de afgelopen jaren. 
Haar zetel is sinds december 2014 vacant. Het bestuur kwam
in 2014 37 keer bijeen. Het gemiddelde aanwezigheids -
percentage van bestuursleden bij bestuursvergaderingen
bedroeg 85 procent. 

Het bestuur en de bestuurscommissies krijgen ondersteuning
van het bestuursbureau. Dit bureau verzorgt het bestuurs -
secretariaat, de bestuursagenda, de beleidsvoorbereiding, 
de monitoring van de uitvoeringsorganisatie, de aansluitingen
van nieuwe werkgevers en de strategische communicatie. 
Ons medeleven gaat uit naar de naasten van communicatie -
manager Theo Flach, die aan het eind van het jaar plotseling
overleed.

Intern toezicht en verantwoordingsorgaan nieuwe stĳl 
Naast de samenstelling van het bestuur veranderden in 2014
het interne toezicht en de medezeggenschap. Sinds 1 juli is er
een permanente raad van toezicht. De raad bestaat uit drie
onafhankelijke deskundige leden en overlegt minimaal twee
keer per jaar met het bestuur. De leden worden benoemd door
het bestuur, na een bindende voordracht van het verantwoor -
dingsorgaan. De raad vervangt de visitatiecommissie, die een
keer in de drie jaar bijeenkwam. 

In plaats van het oude verantwoordingsorgaan en de
deelnemersraad is er één verantwoordingsorgaan gekomen.
Het nieuwe verantwoordingsorgaan bestaat uit achttien leden
in een verdeling zes-zes-zes (werkgevers, werknemers en
pensioengerechtigden). Het verantwoordingsorgaan heeft
recht op overleg met het bestuur en de raad van toezicht. Het
bestuur zorgt er voor dat het verantwoordingsorgaan de
gewenste informatie krijgt. Elk jaar houdt het verantwoor -
dings orgaan minstens twee reguliere vergaderingen. Het
bestuur kan bij het niet-besloten deel van de vergadering zijn. 

VERSLAG VAN HET BESTUUR
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’Op mijn 18e monsterde ik aan bij de Koninklijke Marine. Ik
heb daar ondermeer gediend bij het Korps Mariniers. Bij het
dienstvak Motor Transport Dienst was ik verantwoordelijk
voor transport en logistiek. Ik ging op mijn 50e al met
pensioen. Dat vond ik veel te vroeg. Stilzitten is niets voor
mij. Na enkele dienstverbanden kwam ik terecht bij een
drukkerij en grafisch bewerkingsbedrijf. Daar konden ze
mijn ervaring goed gebruiken, zelfs tot ver na mijn 65e.
Maar het is nu mooi geweest. Tijd voor dingen waar ik
vroeger zelf minder aan toe kwam: reizen en veel genieten.’ 

GERARD DALMAN, 
71 JAAR

GEPENSIONEERD, WERKTE
DOOR NA ZĲN AOW-
LEEFTĲD

’Werk veel te leuk voor oude dag’



De zittende leden van de deelnemersraad en het
verantwoordingsorgaan stapten over naar het nieuwe
verantwoordingsorgaan. We namen in het verslagjaar afscheid
van M. van den Brink. We danken hem voor zijn inzet. 

Schema 1: Bestuursmodel PGB

Code Pensioenfondsen 
Op 1 januari 2014 is de Code Pensioenfondsen ingegaan. 
De Code is wettelijk verankerd in de Pensioenwet. De Code 
is opgesteld door de Stichting van de Arbeid en de Pensioen -
federatie. In de Code zijn normen geformuleerd voor goed
pensioenfondsbestuur. De Code vervangt de Principes voor
goed pensioenfondsbestuur uit 2005 en is bedoeld om de
belangen van belanghebbenden op evenwichtige wijze af te
wegen. De Code legt meer nadruk op het functioneren van het
bestuur. Pensioenfondsen leven de Code na volgens het pas-
toe-of-leg-uit-beginsel. 

De Code is door het bestuur als leidraad gebruikt bij de
inrichting van het nieuwe bestuursmodel. Ook is er door het
bestuur een evaluatie gehouden van de normen in de Code.
Daarbij is geconstateerd dat PGB voldoet aan het overgrote
deel van de normen. 

Er zijn ook enkele normen waarbij wordt gewerkt aan
verbeteringen. De beleidsruimte (norm 2) moet helderder
worden vastgelegd. Daarom worden afspraken over de
afbakening van de beleidsruimte opgenomen in de uitvoerings -
overeenkomsten tussen PGB en de cao-partijen uit de sectoren
met een verplichte regeling. Het bestuur werkt aan beleid op
het gebied van diversiteit (norm 66). Aan het eind van 2014
had PGB één vrouwelijk bestuurslid, maar voldeed het niet aan
norm 68 (een bestuurslid onder de 40). Bij vacatures in het
bestuur worden voordragende organisaties gewezen op de
ondervertegenwoordiging van vrouwen en jongeren (norm 70).
In 2014 zaten er in het verantwoordingsorgaan geen vrouwen
of jongeren (norm 67 en 68). Dat is historisch zo gegroeid. 
Aan de vertegenwoordigende organisaties wordt inmiddels
gevraagd om bij de voordracht van nieuwe kandidaten met de
eisen op het gebied van diversiteit rekening te houden. Met de
raad van toezicht is afgesproken dat de raad zelf een eigen
profielschets en evaluatie vormgeeft (norm 54 en 55). 

Deskundigheidsplan
In het deskundigheidsplan staat aan welke eisen individuele
bestuursleden moeten voldoen en over welke kwalificaties het
bestuur als collectief moet beschikken. Jaarlijks spreken de
voorzitter en plaatsvervangend voorzitter met alle individuele
bestuursleden over hun functioneren; het functioneren van de
voorzitters wordt met hen besproken door twee bestuursleden.
Hierbij wordt ook de opleidingsbehoefte in kaart gebracht. In
2014 hebben bestuursleden onder meer deelgenomen aan een
opleidingsdag vermogensbeheer en een workshop Financieel
toetsingskader en Asset Liability Management. Ook het
verantwoordingsorgaan ontwikkelt een opleidingsprogramma. 

Crisisplan
Het crisisplan is in 2014 herijkt en als bijlage opgenomen in de
Actuariële en Bedrijfstechnische Nota. 

Uitbestedingsbeleid 
Het bestuur heeft een uitbestedingsbeleid. De taken en
verantwoordelijkheden van de uitvoeringsorganisatie zijn
vastgelegd in een uitbestedingsovereenkomst. Hierin zijn op
hoofdlijnen afspraken gemaakt over de dienstverlening. Voor
het fiduciair- en vermogensbeheer en de pensioenadministratie
zijn separate overeenkomsten opgesteld. De serviceniveaus zijn
vastgelegd in serviceovereenkomsten. Jaarlijks stelt het bestuur
een budget voor de pensioenuitvoering vast. 

De uitvoeringsorganisatie legt periodiek verantwoording af in
rapportages. Het bestuur toetst of de uitvoeringsorganisatie
aan de afspraken voldoet en stuurt daar waar nodig bij. De
uitvoeringsorganisatie verstrekt jaarlijks een intern rapport over
de effectiviteit van de risico- en controleprocessen aan haar
opdrachtgever. De in het rapport opgenomen controls worden
zowel door de eerste lijn als door de afdeling Riskmanagement
getest. Dit rapport vormt voor de externe accountant een
belangrijke basis voor de controle van de jaarrekening en
wordt in dat kader door de externe accountant beoordeeld. 
Tot en met 2013 werd jaarlijks hierover een assurancerapport
door de externe accountant opgesteld. Omdat de uitvoerings -
organisatie sinds 2013 volledig eigendom is van het pensioen -
fonds wordt daarvan met ingang van 2014 afgezien.

Gedragscode en integriteit 
PGB heeft een gedragscode opgesteld voor personen
(bestuursleden, mebebeleidsbepalers en adviseurs) die aan het
pensioenfonds verbonden zijn. De code is gebaseerd op de
modelgedragscode van de Pensioenfederatie. De code bevat
regels en richtlijnen voor zogeheten verbonden personen en
insiders om te voorkomen dat er belangenconflicten ontstaan
of misbruik wordt gemaakt van vertrouwelijke informatie. Het
integriteitsbeleid strekt zich uit tot de uitvoeringsorganisatie en
alle andere belangrijke uitbestedingsrelaties. Namens het
pensioenfonds ziet de adviescommissie audit en risk daarop
toe. PGB laat de rol van compliance officer extern vervullen.
Om te zorgen dat mogelijke misstanden tijdig opgemerkt en
aangepakt worden, heeft PGB een incidentenregeling. Wie te
goeder trouw iets meldt, mag daar op geen enkele wijze door
benadeeld worden in zijn positie bij PGB. Datzelfde geldt voor

VERSLAG VAN HET BESTUUR

PGB JAARVERSLAG 201414

Bestuursbureau

Bestuur

De Nederlandsche Bank

Autoriteit 
Financiële Markten

Actuaris

Accountant

Uitvoeringsorganisatie

Klantenpanel

Adviescommissie
Audit & Risk

Sectorcommissies

Adviescommissie
Balansmanagement

Adviescommissie
Juridische Zaken

Pensioenontvangers

Deelnemers

Werkgevers

Vakbonden
Werkgevers-

raad PGB

Pensioenfonds PGB

Raad van Toezicht

Verantwoordingsorgaan

Commissie
van Bezwaar

Klachten-
commissie

Vereniging Van
Gepensioneerden PGB



de vertrouwenspersoon, leden van een onderzoeks- of
klachtencommissie en de compliance officer. 

Pensioenadministratiesysteem vernieuwd
De uitvoeringsorganisatie vernieuwde in 2014 haar pensioen -
administratiesysteem. Een stuurgroep met daarin vertegen -
woordigers van bestuur en uitvoeringsorganisatie heeft de
overgang begeleid. Het oude systeem moest worden vervangen
omdat het niet meer toekomstvast was. In 2015 worden de
vernieuwde persoonlijke website en het werk geversportaal aan
het nieuwe administratiesysteem gekoppeld. Daarnaast worden
er verdere verbeteringen doorgevoerd. De vervanging van het
hart van de pensioenadministratie heeft grote inspanning
gevergd van de uitvoeringsorganisatie en alle betrokkenen. 
De overgang van de pensioengegevens naar het nieuwe
administratie systeem is eind van het verslagjaar gerea liseerd en
de rest van het project zal in het nieuwe jaar worden afgerond.

Toezichthouders DNB en AFM
PGB staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en
de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Het toezicht door DNB
richt zich op de financiële soliditeit van het pensioenfonds en
de stabiliteit van de sector als geheel. Het gedragstoezicht door
de AFM heeft betrekking op transparante communicatie en 
de marktverhouding tussen pensioenuitvoerders. PGB heeft
regelmatig overleg met DNB over de gang van zaken bij het
pensioen fonds. Daarbij komen onder meer wijzigingen in
statuten en reglementen, de ABTN en de ontwikkeling van de
dekkingsgraad, het herstelplan en het premiebeleid aan de
orde. Sinds de invoering van de nieuwe toezichtaanpak
FOCUS!, in 2012, bestaat het toezicht van DNB voor een
belangrijk deel uit onderzoeken die gericht zijn op een
specifiek thema. In het verslagjaar heeft PGB deelgenomen 
aan de onderzoeken naar belangenverstrengeling, informatie -
beveiliging en de Wet versterking bestuur pensioenfondsen.
PGB voorziet ook de AFM van de gewenste informatie en
werkt mee aan onderzoeken. 

Klachten en geschillen
PGB heeft een klachtenregeling en een geschillenregeling. Een
klacht gaat over de manier waarop deelnemers of werkgevers
door de uitvoeringsorganisatie zijn behandeld. Een geschil
heeft betrekking op de toepassing van de pensioenregeling. 
In 2014 waren er 28 klachten (2013: 17). In vergelijking met
de afgelopen vijf jaar ging het om een gemiddeld aantal
klachten. Door de overstap naar een nieuw administratie -
systeem waren er wat meer klachten dan gebruikelijk over een
te trage reactie. Daarnaast was een aantal deelnemers
ontevreden over de afhandeling van hun verzoek of aanvraag.
De klachten konden tijdig worden afgehandeld. Er zijn geen
klachten voorgelegd aan de klachtencommissie. Een klacht
leidde ertoe dat de informatie bij inkoop van extra pensioen
tegen het licht is gehouden en verduidelijkt. In 2014 hebben
negen deelnemers een geschil over de toepassing van de
pensioenregeling voorgelegd aan het bestuur (2013: 6). Eén
deelnemer diende een bezwaarschrift in bij de onafhankelijke
commissie van bezwaar. De commissie heeft begin 2014
uitspraak gedaan: het bezwaar werd ongegrond verklaard. 

Relatiebeheer
Contacten met de verschillende sociale partners zijn belangrijk
om voeling te houden met de ontwikkelingen in de bedrijfs -
takken waarin PGB actief is. Dat is niet alleen van belang
omdat de sociale partners de inhoud van de pensioenregeling
bepalen. Maar ook om informatie uit te wisselen en elkaar te
betrekken bij wettelijke of maatschappelijke veranderingen die
van invloed zijn op pensioenen. Een van de platforms die PGB
daarvoor gebruikt zijn de sectorcommissies. Zij kunnen net als
de vrijwillig aangesloten werkgevers rechtstreeks in contact
treden met het bestuur van PGB. PGB van zijn kant onder -
houdt actief contact met de sectorcommissies en vrijwillig
aangesloten werkgevers. Hiertoe kent PGB binnen het bestuur
het aandachtsgebied relatiebeheer. Een van de bestuurders is
hiervoor verantwoordelijk.

Werkgroep herziening pensioencontract
De Werkgroep herziening pensioencontract boog zich over de
gevolgen van het nieuwe FTK. In de werkgroep en vervolgens
in het bestuur werden voorlopige standpunten bepaald op
basis van de volgende uitgangspunten: 
● aansluiten bij resultaten onderzoek risicobereidheid 
● geen grote schokken 
● generatie-evenwicht 
● meer zekerheid 

Dat leidde tot de volgende voorlopige standpunten:
● Iets meer risico nemen in het beleggingsbeleid om de kans

op toeslagverlening te vergroten. 
● Toeslag verlenen vanaf een dekkingsgraad van 110 procent

in plaats van 115 procent. 
● Eventuele pensioenkortingen uitsmeren over tien jaar.
● Inhaalindexaties vervangen door extra indexaties.
● Een vaste index in plaats van indexatie op basis van loon- en

prijsstijgingen. 

Om sociale partners en opdrachtgevers te informeren en te
betrekken bij de aanpassing van het uitvoeringsreglement en
de uitvoeringsovereenkomsten hield PGB op 27 november
2014 een pensioeninformatiebijeenkomst in Bussum. Het
motto was ‘Zet met ons het nieuwe pensioencontract in de
steigers’. PGB toetste op de bijeenkomst de voorlopige
standpunten van het bestuur over onderdelen van het
financieel beleid zoals premie-, toeslag- en kortingsbeleid. 
In Bussum waren zo’n 100 belangstellenden aanwezig. 
Zij steunden de aanpak van het bestuur. 

Diagram 1: De vertegenwoordiging per sector:
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De pensioenregelingen die PGB uitvoert zijn uitkerings -
overeenkomsten op basis van middelloon. Er is een basis -
regeling voor alle deelnemers en aangesloten bedrijfstakken/
ondernemingen. Daarnaast zijn er bepalingen over opbouw -
percentage, partnerpensioen, franchise, loonbegrip en premie
die per sector of onderneming kunnen verschillen. PGB
berekent de premie voor uitvoering van een pensioenregeling
naar rato van een vastgestelde prijs per eenheid pensioen. Die
prijs is afgeleid van de doorsneepremie voor de basispensioen -
regeling. In 2014 bedroeg deze premie net als in het voor -
gaande jaar 19,5 procent. De basispensioenregeling heeft de
volgende kenmerken:
● Het jaarlijkse opbouwpercentage voor ouderdomspensioen is

1,75 procent bij een pensioenrichtleeftijd van 67 jaar. Het
pensioen komt standaard tot uitkering op de eerste dag van
de maand waarin de AOW ingaat. 

● Het partnerpensioen wordt voor 35 procent van het te
bereiken ouderdomspensioen opgebouwd en voor 35
procent op risicobasis verzekerd.

● Het wezenpensioen bedraagt 14 procent van het te bereiken
ouderdomspensioen en is gemaximeerd op vijf wezen.

● De premievrijstellingsregeling bij arbeidsongeschiktheid is
gemaximeerd op 70 procent in geval van volledige
arbeidsongeschiktheid.

● De toeslagverlening is voorwaardelijk en wordt gefinancierd
uit overrendement.

Voor alle sectoren geldt dat deelnemers binnen de fiscaal
gestelde grenzen kunnen kiezen voor extra pensioenopbouw
en verschillende flexibiliseringsmogelijkheden bij pensionering.
De standaard ingangsdatum van het pensioen stijgt mee met
de AOW-leeftijd. 

Aanvullende regelingen 
De individuele en collectieve premie voor aanvulling van 
het partnerpensioen op opbouwbasis (tot 70% van het
ouderdoms pensioen) is met ingang van 1 januari 2015
verhoogd van 1,6 naar 2,1 procent (bij een opbouw van 1,75
procent ouderdomspensioen). Belangrijkste reden hiervoor is
de nieuwe overlevingstafel (AG Prognosetafel 2014).

Volgens deze nieuwe actuariële grondslagen stijgt de
levensverwachting, hoewel van mannen minder dan die van
vrouwen. De premie voor aanvulling van het partnerpensioen
bij overlijden stijgt doordat de populatie van PGB voor circa
driekwart uit mannen bestaat en de aanvulling dus in de
meeste gevallen bedoeld is voor langer levende vrouwen. In de
basispensioenregeling wordt de stijging van de premie voor
partnerpensioen gecompenseerd door een lichte daling van de
premie voor ouderdomspensioen. 

Sinds 1 januari 2015 kunnen alle deelnemers individueel een
aanvullende partnerpensioenregeling afsluiten als zij minder
dan 70 procent partnerpensioen opbouwen. Voorheen was dat

alleen mogelijk voor deelnemers in de grafimedia en enkele
bedrijven in de sector uitgeverijbedrijf.

De premie voor aanvulling van premievrijstelling bij arbeids -
ongeschiktheid is verlaagd van 0,3 naar 0,2 procent. 

Via Pensioen Plus kunnen deelnemers van PGB een extra
periodieke pensioenpremie of een eenmalige koopsom in het
pensioenfonds storten. Zij beleggen dan voor eigen rekening
en risico in het fonds volgens het beleggingsbeleid van PGB. 
In 2014 bouwden 2.026 deelnemers via PGB-Pensioen Plus
pensioenkapitaal op. Het totale tegoed liep op tot 32,3 miljoen
euro (2013: 23,6 miljoen euro). 

Over 2014 kregen deze deelnemers een rendement over hun
pensioenkapitaal van 17,3 procent (2013: 0,7 procent),
namelijk het PGB-rendement inclusief het effect van de
afdekkingsportefeuille onder aftrek van 1 procentpunt aan
kosten.

Met het aanvullend WIA-pensioen van PGB kunnen werkgevers
op risicobasis het inkomen boven de WIA-grens verzekeren. 
De uitkering bedraagt 70 procent van het inkomen boven de
WIA-grens. De wachttijd hiervoor is minimaal 104 weken. 
Het uitkeringspercentage van het aanvullend WIA-pensioen 
is afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid.
Werkgevers die de aanvullende verzekering opnemen in hun
pensioentoezegging, doen dat voor alle medewerkers met een
salarisniveau boven de WIA-grens. In 2014 deden 1.453 deel -
nemers aan de regeling mee (2013: 273). 

Nieuwe fiscale grenzen 
Per 1 januari 2014 is het fiscale maximum voor pensioen -
opbouw verlaagd naar 2,15 procent. Een klein aantal
werkgevers moest hierdoor de pensioenregeling aanpassen.
Op 1 januari 2015 volgde een ingrijpender wijziging van de
fiscale pensioenregels; de maximale pensioenopbouw is
verlaagd naar 1,875 procent. Tegelijkertijd kan niet langer
fiscaal gunstig pensioen worden opgebouwd over salaris 
boven 100.000 euro. 

Het opbouwpercentage in de basisregeling van PGB is lager
dan het maximum van 1,875 procent, namelijk 1,75 procent.
Daarnaast is het maximale pensioengevend salaris lager dan
100.000 euro. De pensioenregeling voor de sector grafimedia
is door de fiscale beperking van de pensioenopbouw niet
geraakt. De pensioenregelingen voor de sector kartonnage- en
flexibele verpakkingen en de sector verf- en drukinktindustrie
moesten wel worden aangepast. Dat gold ook voor een flink
aantal andere regelingen. In totaal zijn bij 93 werkgevers
nieuwe afspraken gemaakt over hun aanvullende regelingen. 
Deze wijzigingen en de communicatie daarover liepen via een
tijdelijk project waarbij twee bestuurders als opdrachtgever
fungeerden. Doel was te voorkomen dat er bovenmatige
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regelingen zouden worden uitgevoerd. Het overleg over de
bedrijfstakregelingen liep via de sectorcommissies. Met
werkgevers is schriftelijk en mondeling overleg gevoerd over
aanpassing van hun vrijwillige pensioenregeling (en de premie).
Deelnemers met een individueel aanvullend pensioen via PGB-
Pensioen Plus zijn geïnformeerd voor zover zij bovenmatig
pensioen opbouwden. In het eerste kwartaal van 2015 zijn
deelnemers op de hoogte gesteld van eventuele veranderingen
in hun pensioenregeling. 

Voor werknemers met een inkomen boven 100.000 euro heeft
PGB sinds 1 januari 2015 een nieuwe risicoverzekering: 
PGB Netto Partnerpensioen Plus. Die voorziet er in dat het
nabestaandenpensioen ook wordt berekend over het inkomen
boven de 100.000 euro. Meer dan veertig werkgevers hebben
deze collectieve risicoverzekering afgesloten. Daarmee zijn
ruim vijf op de tien deelnemers met een inkomen boven
100.000 euro via deze regeling verzekerd. PGB biedt geen
regeling aan voor nettopensioenopbouw. Uit een peiling onder
werkgevers in het najaar van 2014 bleek daarvoor weinig
belangstelling te bestaan.

Regelingen voorwaardelĳk extra pensioen
Voor een aantal opdrachtgevers voert PGB een zogenaamde
VPL-regeling ‘voorwaardelijk extra pensioen’ uit. Hiervoor geldt
dat deelnemers aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen
om een verhoogde pensioenopbouw te krijgen. 

Het beleid van sociale partners in de sector grafimedia was
erop gericht om ieder kalenderjaar het voorwaardelijk pensioen
van minimaal één geboortejaar onvoorwaardelijk te maken.
Maar in 2013 en 2014 hebben deze sociale partners de
premiebetaling opgeschort. Ook in 2015 is de premie op 0
procent gezet. Per 1 januari 2015 is uit de bestaande, daarvoor
bestemde middelen nog het geboortejaar 1957 toegekend.
Het restant kan pro rata worden ingezet voor geboortejaar
1958. De werknemers- en werkgeversorganisaties in de sector
grafimedia hebben inmiddels beslist dat de regeling voor de
geboortejaren vanaf 1959 niet meer wordt voortgezet.

In de sector kartonnage- en flexibele verpakkingenbedrijf werd
in 2014 voor de VPL-regeling een premie geheven van 1,5
procent over de loonsom. Volgens de wet moeten deze aan -
spraken vóór 2021 afgefinancierd zijn. Het beleid van sociale
partners is erop gericht om per jaar te beoordelen of er
middelen vrijgemaakt kunnen worden voor het toekennen van
extra aanspraken aan werknemers met een voorwaardelijk
pensioen die met pensioen gaan. 

In de verf- en drukinktindustrie wordt voor de VPL-regeling een
premie geheven van 4 procent van het loon. De extra aan -
spraken moeten vóór 2021 afgefinancierd zijn. De extra
aanspraken worden jaarlijks toegekend aan werknemers met
voorwaardelijk pensioen die met pensioen gaan, voor zover 
de financiële middelen aanwezig zijn. 

Premiedepotregelingen 
PGB heeft in een aantal uitvoeringsovereenkomsten
aanvullende afspraken gemaakt met werkgevers over de
uitvoering van de pensioenregeling, zoals over het verlenen
van een extra toeslag binnen de fiscale grenzen. De daarvoor
beschikbaar gestelde premies en koopsommen worden in een
apart premiedepot beheerd. Aan de depotrekening wordt in
overleg met de werkgevers geld onttrokken voor uitvoering
van de afspraken. Als gevolg van de toename van het aantal
werkgevers was de omvang van het depot eind 2014 gestegen
tot 16,5 miljoen euro (2013: 11,1 miljoen). De premiedepots
worden in de jaarrekening bij de post ‘overige schulden en
overlopende passiva’ (paragraaf 10) onder ‘schulden’
verantwoord.

Ontwikkeling in deelnemers- en werkgeversbestand
In 2014 nam het aantal premiebetalende werknemers 
(inclusief toerekening wegens arbeidsongeschiktheid) en
gepensioneerden met 16.265 toe tot 116.503. Het aantal
deelnemers en pensioengerechtigden inclusief gewezen
deelnemers (oud-deelnemers die in het verleden bij PGB
pensioen opbouwden en dit hebben laten staan) kwam eind
2014 uit op circa 260.000.

Tabel 1: Aantal deelnemers (uitgesplitst per branche)
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Aantal deelnemers 2014 2013

Grafimedia en reprografie 23.881 25.491

Kartonnage- en flexibele 
verpakkingenbedrijf 4.393 4.054

Verf- en drukinktindustrie 1.508 1.643

Uitgeverijbedrijf 6.079 6.257

Kunststof- en rubberindustrie 1.088 627

Papierindustrie 2.358 896

Chemische en farmaceutische 
industrie 3.591 2.440

Overige sectoren 4.351 —

Aantal deelnemers met toerekening 
wegens arbeidsongeschiktheid 4.137 3.945

Incl. de deelnemers met 
toerekening wegens 
arbeidsongeschiktheid 51.386 45.353

Aantal gewezen deelnemers 136.936 124.076

Aantal pensioengerechtigden* 70.230 59.801

Stand per 31 december 258.552 229.230

* Toelichting: het aantal pensioengerechtigde deelnemers is hoger dan het
aantal ingegane pensioenen zoals vermeld in de kerncijfers en het onder
‘ontwikkeling toegekende pensioenen’ vermelde aantal pensioenontvangers
doordat een aantal pensioengerechtigden het pensioen nog niet heeft
aangevraagd. Het betreft hier 5.113 deelnemers (2013: 4.916) van wie het
pensioenfonds PGB de woon- of verblijfplaats nog niet kent of van wie de
uitbetaling is geblokkeerd. PGB spant zich in om de woon- of verblijfplaats te
achterhalen. 



Diagram 3: Aantal verzekerden per einde van het jaar:
(in duizenden)

In het verslagjaar nam het aantal bij PGB aangesloten werk -
gevers af met 4,6 procent (2013:  – 4,1 procent). Aan het eind
van 2014 stonden 2.032 werkgevers ingeschreven (2013:
2.131). Het aantal bedrijven in de grafimedia en reprografie
neemt af. Het aantal werkgevers in andere sectoren blijft
stabiel of stijgt. 

De onderverdeling is als volgt: 

Tabel 2: Aantal werkgevers (uitgesplitst per branche)

Met nieuwe aansluitingen kwam in 2014 een vermogen van
2,4 miljard euro mee. In bijlage 2 zijn de nieuwe aansluitingen
per sector weergegeven en in bijlage 3 de wijzigingen van de
werkingssfeer in 2014.

In 2014 werd uitgekeerd:

Tabel 3: Uitkeringen
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Grafimedia en Reprografie

Uitgeverijbedrijf

Kartonnage- en Flexibele Verpakkingen

(Technische) Groothandel

Verf- en Drukinktindustrie

Chemische- en Farmaceutische industrie

Papierindustrie

Kunststof- en rubberindustrie

Overige sectoren

Herkomst deelnemers

Aantal werkgevers 2014 2013

Grafimedia en reprografie 1.732 1.863

Kartonnage- en flexibele 
verpakkingenbedrijf 119 118

Verf- en drukinktindustrie 72 73

Uitgeverijbedrijf 57 54

Chemische en farmaceutische 
industrie 16 11

Papierindustrie 11 7

(Technische) Groothandel 11 —

Kunststof- en rubberindustrie 7 5

Overige sectoren 7 —

Stand per 31 december 2.032 2.131

In miljoenen euro’s

2014 2013

Ouderdomspensioenen 386 340

Partnerpensioenen 103 92

Wezenpensioenen 1 1

Afkoopsommen 3 4

Vervroegd pensioen 4 11

Anw 3 3

Ten laste van de rekening van 
baten en lasten 500 451

Toelichting: de stijging van het volume aan pensioenuitkeringen wordt
veroorzaakt doordat naast de reguliere instroom nieuwe aansluitingen tot
stand kwamen waarbij de pensioenverplichtingen zijn overgenomen. 
De afname van vervroegd pensioen wordt veroorzaakt door de uitstroom 
uit vervroegd pensioen en instroom in ouderdomspensioen. Het aantal
deelnemers dat aan het eind van 2014 nog gebruik maakte van vervroegd
pensioen is met 15 (2013: 237) relatief beperkt. Het aantal uitkeringen op
grond van de Anw-Plusverzekering nam toe van 305 eind 2013 naar 316
eind 2014.

Diagram 2: Herkomst deelnemers
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Uitvoeringsovereenkomsten
PGB heeft uitvoeringsovereenkomsten gesloten voor de bij 
het pensioenfonds aangesloten sectoren en ondernemingen.
De pensioenadministratie is op basis van een uitbestedings -
overeenkomst uitbesteed aan de uitvoeringsorganisatie. Eens
per jaar krijgen deelnemers informatie over de ontwikkeling
van hun pensioen. 

Pensioenoverzichten
Het voorgeschreven Uniform Pensioenoverzicht (UPO) is in
2014 tijdig aan actieve deelnemers verstrekt. Deelnemers die
meededen aan de individuele pensioenaanvulling (Pensioen
Plus) ontvingen een apart UPO. De overzichten zijn ook 
digitaal beschikbaar gesteld via de persoonlijke website
mijnpgbpensioen.nl. Alle gewezen deelnemers kunnen daar
jaarlijks hun pensioenoverzicht bekijken, een keer in de vijf 
jaar ontvangen ze hun UPO per brief. PGB verstrekt ook
pensioenoverzichten aan gepensioneerden en ex-partners.
Deelnemers ontvangen bovendien een pensioenoverzicht 
bij beëindiging van de deelname, echtscheiding, arbeids -
ongeschiktheid en pensionering. De informatie is verder
doorgegeven aan het Pensioenregister zodat deelnemers 
het totaal van hun pensioenen kunnen raadplegen via
mijnpensioenoverzicht.nl. 

Tabel 4: Ontwikkeling toegekende pensioenen
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Overzicht aantallen ingegane pensioenen Ouderdoms- Partner- Wezen- Totaal
pensioen pensioen pensioen

Stand per 31-12-2013 37.610 16.607 668 54.885

Ingegaan o.b.v. toekenningen 3.720 983 198 4.901

Ingegaan o.b.v. collectieve waardeoverdrachten 5.369 2.643 131 8.143

9.089 3.626 329 13.044

Beëindigingen 1.678 885 249 2.812

Stand per 31-12-2014 45.021 19.348 748 65.117 

Ontwikkeling 19,7% 16,5% 12,0% 18,6%



PGB wil alle belanghebbenden goed informeren over beleid,
bestuur en organisatie van het pensioenfonds. Daarnaast wil
PGB tijdig en duidelijk pensioeninformatie verstrekken en het
pensioenbewustzijn van deelnemers versterken. Deze doelen
staan in het communicatieplan. In de loop van 2014 is besloten
de looptijd van het Communicatieplan 2013/2014 te verlengen
tot eind 2014. Dat kwam doordat er door de druk van
wettelijke wijzigingen en de overgang naar een nieuwe
basisadministratie en vernieuwde webportalen geen ruimte
was voor extra initiatieven. De communicatieactiviteiten voor
het Witteveen-kader, het nieuwe Financieel Toetsingskader
(nFTK) en UPO verliepen via projecten. 

Communicatiedoelen
Het pensioenfonds wil met zijn communicatie:
● deelnemers die bij PGB pensioen opbouwen, krijgen of

hebben laten staan overzicht bieden over hun pensioen;
● deelnemers en werkgevers bewust maken van actuele

pensioenontwikkelingen;
● deelnemers activeren iets aan hun pensioen te doen als dat

nodig is, bijvoorbeeld bij veranderingen op het werk of privé; 
● een goede relatie opbouwen en onderhouden met belang -

hebbenden;
● bijdragen aan de naamsbekendheid en positionering van

PGB als multisectoraal pensioenfonds voor bedrijfstakken en
bedrijven binnen de statutaire werkingssfeer;

● het gebruik van online platforms voor informatie-uitwisseling
en selfservice stimuleren om zo efficiënter te kunnen
werken. 

Methodiek en middelen
Een evenwichtige mix van massa- en persoonlijke
communicatiemiddelen wordt ingezet om deze doelen te
bereiken. De focus verschuift de komende jaren van papier
naar digitaal, van offline naar online en van generieke
informatie naar informatie op maat. Het beleid is erop gericht
de dienstverlening via online communicatieplatforms uit te
breiden. Het pensioenfonds wil waar mogelijk pensioen -
transacties automatiseren en online aanbieden, waarbij
rekening wordt gehouden met de behoefte aan persoonlijk
contact van betrokkenen. Het beleid om de meeste service
digitaal aan te bieden en zo kosten te besparen, kan rekenen
op steun van onze deelnemers. Dat bleek in 2014 uit de
rapportage Benchmark Onderzoeksplatform Pensioenfondsen. 

Communicatie in 2014
In 2014 verschenen onder meer PGB Bericht en PGB Beeld.
PGB Bericht is de digitale nieuwsbrief van het pensioenfonds
die minimaal vier keer per jaar wordt verzonden. Er zijn aparte
edities voor (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden.
De digitale nieuwsbrief voor werkgevers is in 2014 twee keer
verstuurd. Daarnaast ontvingen alle deelnemers, pensioen -
gerechtigden en werkgevers het gedrukte pensioenmagazine
PGB Beeld, dat eens per jaar verschijnt. PGB houdt deelnemers

en pensioengerechtigden die niet geabonneerd zijn op de
digitale nieuwsbrief en de website niet kunnen volgen via het
magazine op de hoogte van de ontwikkelingen bij het fonds. 

PGB verspreidt het pensioenmagazine en de digitale
nieuwsbrieven niet alleen onder werkgevers en deelnemers,
maar ook onder sectorvertegenwoordigers. Vanwege de
toenemende differentiatie van de klantenkring en het feit dat
het primaat van de pensioenregeling bij sociale partners en
opdrachtgevers ligt, vormen sectorvertegenwoordigers en
opdrachtgevers een aparte doelgroep. Zij worden uitgebreid op
de hoogte gehouden van de ontwikkelingen bij PGB. 

Ook via de website, de branchesites, het jaarverslag en de
populaire Nederlandse en Engelse samenvatting daarvan, en
via diverse brochures en pensioenoverzichten blijven belang -
hebbenden op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen bij
het pensioenfonds. In november 2014 organiseerde PGB een
speciale informatiebijeenkomst over het nFTK voor vertegen -
woordigers van werkgevers en werknemers. 

In nieuwsbrieven, op de website en in PGB Beeld is aandacht
besteed aan de gevolgen van wettelijke veranderingen zoals
het nFTK en de aanpassing van het Witteveen-kader.
Deelnemers met een account op de persoonlijke website zijn
via een digitale of papieren mailing geinformeerd over de
veranderingen in de digitale communicatie. In 2015 wordt
begonnen met digitale post via mijnpgbpensioen.nl. De
begeleidende informatie bij het UPO vergde in 2014 extra
aandacht door de overgang naar de nieuwe pensioenleeftijd
van 67 jaar.

Een van de bestuursleden schrijft regelmatig een column op 
de website van PGB om in gesprek te gaan met deelnemers.
Deze columns worden goed gelezen en ook wordt er door
deelnemers op gereageerd. In 2014 verschenen zestien
columns op de website, onder meer over het uitblijven van 
de toeslag op pensioen, de lage rente, het aansluitingsbeleid,
het nFTK en andere wettelijke regels.

Deelnemers die pensioen opbouwen bij PGB en inloggen op 
de persoonlijke website zien onmiddellijk hun persoonlijke
pensioenmeter. Met deze meter krijgen deelnemers snel zicht
op hun pensioen. De persoonlijke pensioenmeter laat het te
bereiken brutopensioen bij PGB zien, inclusief AOW. Daarbij is
rekening gehouden met de burgerlijke staat van de deelnemer. 

Deelnemers die hun AOW-datum naderen, krijgen ruim vóór
hun pensionering een uitnodiging voor het bijwonen van een
pensioeninformatiedag, samen met hun eventuele partner. 
Het gaat daarbij om actieve deelnemers met een pensioen
boven de afkoopgrens en slapers met een meer dan gemiddeld
pensioen. In 2014 woonden 508 deelnemers een voorlichtings -
dag bij. Daarnaast zijn er verschillende informatiebijeen -
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komsten gehouden voor nieuwe deelnemers bij werkgevers die
zich in 2014 bij PGB hebben aangesloten.

Toetsen van communicatie
In 2014 is het uitvoeringsprogramma voor communicatie
geëvalueerd en een communicatiemonitor opgesteld. PGB
organiseert elk jaar bijeenkomsten van klantenpanels om
ervoor te zorgen dat communicatiemiddelen en -inhoud
aansluiten bij de leefwereld van de deelnemers. Sinds 2013 
zijn er drie klantenpanels: voor jongeren, deelnemers van
middelbare leeftijd en ouderen. In 2014 is een extra
klantenpanel gehouden om de nieuwe persoonlijke website
met de pensioenplanners en gesegmenteerde informatie te
toetsen op gebruiksgemak en begrijpelijkheid. Ook hebben
enkele leden van het klantenpanel de flankerende
communicatie bij het UPO getest. Verder houdt PGB rekening
met de uitkomsten van communicatieonderzoek, zoals het
Benchmark Onderzoeksplatform Pensioenfondsen (BOP) dat in
2013 is gehouden en waarvan de uitkomsten in 2014 bekend
werden. 

De waardering voor de dienstverlening en communicatie is
volgens de BOP-rapportage gemiddeld rond het beoogde
normniveau (7,5). De waardering van de gepensioneerden is
met 7,7 bovengemiddeld, de waardering van deelnemers ligt
met 7,3 onder het gemiddelde van de normtevredenheid.
Onder actieve deelnemers ligt de algemene waardering voor
informatieverstrekking met 6,8 lager dan de gemiddelde
waardering voor de ingezette middelen en geboden dienst -
verlening. De waardering wordt sterk beïnvloed door de
mening van ondervraagden over het UPO, het kunnen vinden
van informatie en het klantvriendelijk imago. Daar waar nodig
zijn de serviceniveau-afspraken aangescherpt en is de
middeleninzet aangepast. Uit het onderzoek bleek verder dat
65 procent van de ondervraagden de groeistrategie van PGB
steunt. 
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De dekkingsgraad nam in 2014 af van 104,8 naar 104,1
procent. Deze afname is vooral toe te schrijven aan een daling
van de rente die gebruikt wordt voor het berekenen van de
pensioenverplichtingen: de gemiddelde rente daalde van 2,7
procent eind 2013 naar 1,8 procent eind 2014.

Rekenrente
Pensioenfondsen hebben langetermijnverplichtingen en
beleggen daarom ook voor de lange termijn. Maar de
vermogens positie - en dus ook de dekkingsgraad - wordt
volledig op marktwaarde bepaald. Dit leidt ertoe dat bij sterk
schommelende aandelenkoersen en rentestanden ook de
dekkingsgraad hevig fluctueert. Een ander lastig aspect bij de
waardering op marktwaarde is dat de looptijd van pensioen -
verplichtingen zo lang is, dat daar geen goede marktnotering
voor bestaat. Om aan dit bezwaar enigszins tegemoet te
komen is de voorgeschreven rentetermijnstructuur vanaf
december 2011 gebaseerd op een voortschrijdend 3-maands -
gemiddelde. Bovendien wordt sinds september 2012 bij de
rekenrente voor lange looptijden uitgegaan van een fictief
percentage (UFR = Ultimate Forward Rate) dat oploopt tot 
4,2 procent. Voor PGB kwam de rekenrente eind 2014 uit 
op 1,8 procent. 

Dekkingsgraad
Indien geen driemaandsmiddeling wordt toegepast, is de 
rente gemiddeld 1,6 procent. De risicovrije marktrente (dus
ongemiddeld en zonder toepassing van UFR) is gemiddeld 
1,3 procent. Wat deze verschillende rekenmethodes voor de
dekkingsgraad betekenen, is weergegeven in onderstaande
grafiek.
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Grafiek 1: Ontwikkeling dekkingsgraad pensioenfonds PGB
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Toelichting: De rentecurve per 31 december 2014 is, net als per 31 december 2013, vastgesteld op basis van het gemiddelde van alle handelsdagen in de
laatste drie maanden van 2014 met toepassing van de methodiek van de Ultimate Forward Rate (UFR). De toepassing van de UFR betekent dat de curve op 
lange termijn naar 4,2 procent beweegt. In de grafiek is de dekkingsgraad weergegeven inclusief UFR en middeling (DNB dekkingsgraad, 104,1 procent per 
31 december 2014), inclusief UFR maar exclusief middeling (DNB dekkingsgraad ongemiddeld, 100,0 procent per 31 december 2014), en exclusief UFR en
exclusief middeling (actuele dekkingsgraad, 95,1 procent per 31 december 2014).



‘Ik ben mij bewust van later’

’Na mijn opleiding commerciële
economie aan de Hogere
Economische School in Amsterdam
werkte ik bij verschillende bedrijven.
Toen begon ook mijn pensioen -
opbouw. Op mijn 27e werd ik
marketingspecialiste bij Wegener
Media. Daar zette ik mijn opbouw
voort. In het begin was ik niet zo
met pensioen bezig, het zei mij
eigenlijk ook niet zo veel. Inmiddels
ben ik moeder, heb een huis gekocht
en zit in een verbouwing. Het zijn
momenten dat ik bewust nadenk
over geld, ook over later. Pensioen is
voor mij belangrijker geworden, ik
zou er best meer van willen weten.’     

ARTHIE KRISHNASING, 
30 JAAR

BOUWT PENSIOEN OP



Vanaf 2015 vervalt de 3-maandsmiddeling van de rente.
Tegelijkertijd wordt afgestapt van de momentopnames door
voortaan de (ongemiddelde) dekkingsgraad over de afgelopen
twaalf maanden te middelen; de uitkomst wordt de
beleidsdekkingsgraad genoemd. De beleidsdekkingsgraad is
van belang om vast te stellen of het pensioenfonds wel of
geen tekort heeft en toeslag mag verlenen.

In 2014 is het vermogen van PGB onder meer door collectieve
waardeovernames (2,4 miljard euro) gestegen van 14,4 naar
19,3 miljard euro. De verplichtingen stegen van 13,7 miljard
naar 18,5 miljard euro. De in het verslagjaar gedane
uitkeringen (effect op de voorziening – 0,5 miljard euro) - die
in mindering worden gebracht op de verplichtingen -
overtroffen de toevoeging vanwege inkoop van nieuwe
pensioenaan spraken (effect op de voorziening + 0,2 miljard
euro). Het effect van de gerealiseerde collectieve waarde -
overnames op de voorziening bedroeg + 2,3 miljard euro. De
verplichtingen zijn op basis van de reserverings grondslagen
verhoogd met de benodigde eenjaarsrente over 2014 en
herrekend naar de rentecurve van eind 2014. Doordat de
rentecurve ten opzichte van eind 2013 daalde, diende het
fonds meer te reserveren (+2,8 miljard euro). Per saldo steeg
de waarde van de verplichtingen 4,8 miljard euro. 

Tabel 5 geeft weer hoe de daling van de dekkingsgraad van
104,8 procent naar 104,1 procent in het verslagjaar tot stand
is gekomen. 

Tabel 5: Verklaring ontwikkeling dekkingsgraad

Tabel 6 geeft relevante kengetallen weer van het Financieel
Toetsingskader, zoals dat gold tot 1 januari 2015. 

Tabel 6: Kengetallen Financieel Toetsingskader op basis van de
rentetermijnstructuur van DNB 

Tabel 7 geeft een overzicht van de baten en lasten van het
pensioenfonds in 2014 en voorgaande jaren. Het overzicht is in
de actuariële analyse uitgewerkt.

Tabel 7: Overzicht baten en lasten 

Herstelplan
Eind 2013 liep het kortetermijnherstelplan af. Volgens het
herstelplan moest PGB eind 2013 minimaal op een dekkings -
graad van ruim 104 procent uitkomen. De dekkingsgraad
kwam uit op 104,8 procent. Zodoende hoefde PGB de
pensioen aanspraken en -uitkeringen per 1 april 2014 niet te
verlagen. 

In het nFTK is het minder relevant dan voorheen of de (beleids-)
dekkingsgraad per eind 2014 onder of boven het Minimaal
Vereist Eigen Vermogen (MVEV) ligt. In het nFTK is wel de
voorwaarde opgenomen dat de dekkingsgraad niet langer dan
vijf jaar aaneengesloten onder het MVEV mag liggen. Is dat
wel het geval, dan moet het pensioenfonds in één keer de
dekkingsgraad weer op het niveau van het MVEV brengen. 
Dat mag via een eenmalige korting, maar de korting mag ook
over tien jaar worden uitgesmeerd. Kiest het fonds voor die
laatste mogelijkheid, dan moet een pad van tien onvoor -
waardelijke kortingen ‘op de lat’ worden gezet, zodat de
dekkingsgraad boekhoudkundig weer gelijk is aan het MVEV.
Deze onvoorwaardelijke kortingen kunnen niet meer ongedaan
worden gemaakt. Wel kan de korting door eventuele toe -
komstige indexering in materiële zin worden beperkt of teniet
gedaan. Onder het nFTK, dat op 1 januari 2015 in werking is
getreden, vervalt het langetermijnherstelplan. Er wordt medio
2015 een nieuw herstelplan opgesteld op basis van de
richtlijnen die gelden onder het nFTK.
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2014 2013
▲▲%-punt % ▲▲%-punt %

Dekkingsgraad primo 104,8% 100,5%

M1 (premie) 0,2% 0,1%

M2 (uitkering) 0,2% 0,0%

M3 (indexering) 0,0% 0,0%

M4 (rentetermijnstructuur) –18,1% 3,2%

M5 (overrendement) 17,1% 1,5%

M6 (overig) – 0,1% – 0,5%

Dekkingsgraad ultimo 104,1% 104,8%

Bedragen in miljoenen euro’s

eind 2014 eind 2013

Totaal vermogen 19.288 14.350

Pensioenverplichtingen 18.531 13.695

Reserves 757 655

Dekkingsgraad 104,1% 104,8%

Vereiste dekkingsgraad 114,8% 115,3%
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Bedragen in miljoenen euro’s

2014 2013 2012 2011 2010

Premieresultaat 31 16 ̶ 14 14 22

Kostenresultaat ̶ 10 ̶ 9 ̶ 1 1 3

Interestresultaat ̶ 74 617 485 ̶ 903 125

Overig resultaat 156 ̶ 40 ̶ 330 2 ̶ 164

Totaal resultaat 102 584 140 ̶ 886 ̶ 14
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Met ingang van 2015 moet een pensioenfonds in zijn herstel -
plan aangeven hoe het binnen tien jaar het Vereist Eigen
Vermogen (VEV) wil bereiken. De dekkingsgraad van PGB zou
moeten uitkomen op circa 121 procent. Dit VEV is gebaseerd
op de strengere eisen van het nFTK. Het VEV is aan wijzigingen
onderhevig en hangt onder meer af van de rente. Jaarlijks
toetst PGB of het VEV binnen de gestelde termijn zal worden
bereikt; voor 2015 en 2016 geldt een overgangstermijn van
twaalf respectievelijk elf jaar. Daarna geldt dat het herstel
binnen tien jaar gerealiseerd moet zijn.

Toeslagverlening
PGB verleent niet automatisch toeslagen op de pensioenen om
de prijs- of loonstijgingen bij te houden. Deelnemers betalen
geen premie voor toeslagverlening. De financiering van
toeslagen moet komen uit het extra rendement dat het
pensioenfonds op zijn beleggingen maakt. PGB kan alleen
toeslag verlenen als het bestuur oordeelt dat er genoeg geld
voor is. Daarbij gebruikte het bestuur tot 1 januari 2015
onderstaande richtlijn. 

Richtlijn dekkingsgraad en ontwikkeling pensioen
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Grafiek 2: Feitelijke herstelpad versus verwachte herstelpad in het langetermijnherstelplan tot 31 december 2014

Bij een dekkingsgraad: kunnen de pensioenen zich als volgt ontwikkelen: 

onder 105% in het uiterste geval korting van pensioen

van 105% tot 115% compensatie van eventuele korting + geen toeslag

van 115% tot 130% gedeeltelijke toeslag over prijsinflatie van maximaal 4%

van 130% tot 140% 100% toeslag over prijsinflatie met maximum van 4%

van 140% tot 150% 100% toeslag over prijsinflatie zonder maximum

van 150% 100% toeslag over prijsinflatie zonder maximum + inhaaltoeslag + loonindexcijfer voor zover dat  

meer bedraagt dan het prijsindexcijfer



Tot 1 januari 2015 kon het bestuur besluiten om de
pensioenen te korten als de dekkingsgraad gedurende drie jaar
onder het MVEV lag. De korting moest zodanig zijn dat het
fonds weer zou voldoen aan de wettelijke minimaal vereiste
dekkingsgraad. 

Bij een dekkingsgraad tussen 105 en 115 procent werd een
eventuele korting ongedaan gemaakt voor zover het herstel -
plan dat zou toelaten. Deelnemers kwamen in aanmerking
voor compensatie van de korting als zij zowel op het moment
dat de korting werd doorgevoerd als op het moment van het
ongedaan maken (gewezen) deelnemer of pensioen -
gerechtigde van het pensioenfonds waren. Op basis van de
richtlijn konden de pensioenen niet worden verhoogd zolang
de dekkingsgraad onder 115 procent lag.

Onder het nFTK, dat is ingevoerd op 1 januari 2015, gelden
andere regels voor toeslagverlening. Is de dekkingsgraad lager
dan 110 procent, dan mag geen toeslag worden gegeven. 
Bij een dekkingsgraad van meer dan 110 procent wordt de
maximale hoogte van de indexering bepaald door de
systematiek van de ‘toekomstbestendige indexering’. Dit houdt
in dat het maximale indexeringspercentage zodanig is dat het
theoretisch tot in lengte van jaren gegeven zou kunnen
worden. 

Besluit toeslagverlening 
Volgens de oude richtlijn kon de toeslagverlening bij een
dekkingsgraad van circa 115 procent (gedeeltelijk) worden
hervat. De gemiddelde dekkingsgraad over de maanden juli,
augustus en september die als referentie wordt gebruikt, lag
daar ruim onder. Omdat er daarnaast nog steeds sprake is van
een herstelsituatie heeft het bestuur besloten de opgebouwde
aanspraken en pensioenen per 1 januari 2015 niet te
verhogen. De gemiste toeslag bedraagt 0,96 procent.

PGB heeft vanaf 2004 aan deelnemers, gewezen deelnemers
en pensioenontvangers de volgende toeslagen verleend:

De laatste jaren kunnen de pensioenen bij PGB de prijs -
ontwikkeling niet volgen. Het totaal van de niet verstrekte
toeslagen (=indexatie) bedraagt tot en met 2014 14,3 procent
(samengesteld 15,2 procent). De gemiste toeslag op 1 januari
2005 (1,09 procent) is ingehaald op 1 januari 2008. Het
bestuur is bevoegd om op grond van de financiële situatie in
het uiterste geval de pensioenen van deelnemers en pensioen -
gerechtigden te korten. Tot nu toe heeft PGB deze maatregel
niet hoeven nemen. 

Premiebeleid
Het bestuur van PGB bepaalt jaarlijks de kostendekkende
premie voor deelname aan de basispensioenregeling. Zolang
het pensioenfonds in onderdekking verkeerde (wat bij PGB in
2012 het geval was), diende tot en met 2014 de premie bij te
dragen aan herstel. Dat is vertaald in de eis dat de premie -
dekkingsgraad (de verhouding tussen de ontvangen premie en
de actuariële lasten van de jaarlijkse pensioentoezegging)
minimaal 100 procent plus de hoogte van het Minimum Vereist
Eigen Vermogen (MVEV) moet zijn. Daarbij wordt gerekend
met de DNB-rentetermijnstructuur. 
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datum verstrekte toeslag niet verstrekte verstrekte toegepaste compensatie
toeslag inhaaltoeslag korting korting

1-1-2015 − 0,96% − − −

1-1-2014 − 2,81% − − −

1-1-2013 − 2,26% − − −

1-1-2012 − 2,61% − − −

1-1-2011 − 1,50% − − −

1-1-2010 − 0,30% − − −

1-1-2009 − 3,00% − − −

1-1-2008 1,00% − 1,09% − −

1-1-2007 1,50% 0,30% − − −

1-1-2006 1,00% 0,55% − − −

1-1-2005 − 1,09% − − −

1-1-2004 2,04% − − − −
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PGB streeft ernaar om de fluctuatie van de premie beperkt te
houden. De premie wordt gedempt door de keuze voor een
rekenrente (in 2013 en 2014: 3,25 procent) gebaseerd op de
gemiddelde rentevoet van de afgelopen 120 maanden. De
eisen aan de premiehoogte zijn:
1. Op basis van de gekozen gedempte rente moet de

premiedekkingsgraad minimaal 120 procent zijn. 
De betreffende premie is met inbegrip van een
solvabiliteitstoeslag. Deze opslag voldoet aan de eisen van
het VEV; 

2. Op basis van de DNB-rentetermijnstructuur moet de
premiedekkingsgraad minimaal 104,1 procent zijn, in
verband met het MVEV.

Dit wordt jaarlijks in oktober getoetst op basis van de
rentetermijnstructuur per 30 september van het betreffende
jaar. De tweede eis is voor de premie over 2015 vervallen. 
De premie over 2014 voldoet aan beide eisen. De premie over
2015 voldoet wel aan de eerste maar niet aan de tweede eis.

Vanaf 2016 moet het premiebeleid voldoen aan de eisen van
het nFTK. PGB mag voor de vaststelling van de premie 2015
gebruik maken van de overgangsregeling: de premie is op het
huidige premiebeleid gebaseerd omdat de premie nog in het
jaar 2014 is vastgesteld. PGB zal het premiebeleid in het licht
van het nFTK bezien en in de loop van 2015 formeel
vastleggen. 

Actuariële analyse
PGB maakt voor de financiële opzet gebruik van
veronderstellingen. De actuariële analyse maakt inzichtelijk 
wat de verschillen zijn tussen de veronderstellingen en de
werkelijkheid zoals die na afloop van het verslagjaar kan
worden vastgesteld. 

De actuariële analyse van het saldo van baten en lasten – een
samenvatting van alle componenten van de verzekerings -
technische analyse – is als volgt: 
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Bedragen zijn afgerond in miljoenen euro’s

2014 2013 2012

Premieresultaat

Premiebijdragen 261 244 217

Pensioenopbouw (inclusief risicokoopsommen) – 230 – 228 – 231

31 16 – 14

Kostenresultaat

In premie begrepen bedrag voor kosten 6 5 6

Vrijval voor kosten uit voorziening 10 8 8

Pensioenuitvoeringskosten (betaalde kosten) – 26 – 22  – 15

– 10 – 9 – 1

Interestresultaat

Beleggingsresultaten

(direct en indirect, na aftrek kosten vermogensbeheer) 2.769 229 1.545

Rentetoevoeging VPV – 55 – 48 – 184

Indexering en overige toeslagen — — —

Wijziging marktrente – 2.789 436 – 876

– 75 617 485

Overig resultaat

Resultaat op waardeoverdrachten (saldo-overdracht van rechten) 102 1 5

Resultaat op kanssystemen (overige wijzigingen) – 42 0 – 5

Overgang op overlevingstafels 1 97 0 – 116

Voorziening latent nabestaandenpensioen 0 0 – 212

Overige baten 0 0 1

Overige lasten – 1 – 41 – 3

156 – 40 – 330

Totaal saldo baten en lasten 102 584 140

1. In 2012: resultaat als gevolg van de overgang overlevingstafel AG Prognosetafel 2010-2060 naar AG Prognosetafel 2012-2062. 
In 2014: resultaat als gevolg van de overgang van overlevingstafel AG Prognosetafel 2012-2062 naar AG Prognosetafel 2014.

Tabel 8: Actuariële analyse



Premieresultaat 
De pensioenopbouw bestaat uit de ingekochte,
onvoorwaardelijke aanspraken op basis van ontvangen baten
uit premies en koopsommen. De premies worden gefinancierd
op basis van een doorsneepremie. De koopsommen worden
gefinancierd op basis van de in 2014 geldende inkooptarieven.
De actuarieel benodigde premies zijn berekend op de
grondslagen aan het begin van 2014, toen de gewogen
gemiddelde marktrente, behorende bij de premie, 3,0 procent
was. De baten uit de premies en koopsommen waren hoger
dan de actuarieel benodigde premies.

Het premieresultaat (inclusief premies VPL en inclusief koop -
sommen) is exclusief de opslag voor pensioenuitvoerings -
kosten. Dat zijn de kosten eigen beheer, exclusief vermogens -
beheer. De opslag voor pensioenuitvoeringskosten is in het
kostenresultaat opgenomen.

De Pensioenwet vereist dat PGB de feitelijke premie toetst aan
de kostendekkende premie. De kostendekkende premie mag
daarbij gedempt worden. De ongedempte en gedempte
kostendekkende en feitelijke premie (19,5 procent van de
pensioengrondslag bij de basisregeling van de grafimedia) zijn
als volgt:

De gedempte en ongedempte kostendekkende premie zijn
berekend op de grondslagen aan het begin van 2014 en zijn
inclusief een solvabiliteitsopslag van 15,1 procent. De rente
voor de berekening van de gedempte premie bedroeg 3,25
procent, net als in 2013. 

De premie over 2014 is kostendekkend, rekening houdend met
de toets op de ongedempte actuariële premie (inclusief een
opslag ter grootte van het MVEV).

Kostenresultaat
Totaal beschikbaar voor kosten zijn de in de premie begrepen
kostenopslag (6 miljoen euro) en de vrijval van excassokosten
uit hoofde van reguliere uitkeringen (10 miljoen euro). In 2014
bedroegen de pensioenuitvoeringskosten (exclusief kosten
vermogensbeheer) 26 miljoen euro. In dit bedrag zijn een -
malige kosten ad 14 miljoen euro opgenomen voor incidentele
projecten. In 2014 is een negatief resultaat behaald van 10
miljoen euro. Dat betekent dat de kosten niet volledig worden
gefinancierd uit de premie. 

Interestresultaat
Voor 2014 bedraagt de benodigde interesttoevoeging aan de
pensioenverplichtingen 0,379 procent (dit is de eenjaarsrente
per 31 december 2013). In 2014 is de marktrente gedaald
waardoor het resultaat op wijziging marktrente negatief is.

De positieve beleggingsopbrengsten (18,3 procent) waren
lager dan de lasten uit hoofde van de benodigde interest en
wijziging marktrente. Per saldo was er een negatief interest -
resultaat van 54 miljoen euro.

Overig resultaat
Het totaal van de overige resultaten bedraagt 132 miljoen euro
positief. Een groot deel hiervan wordt veroorzaakt doordat
voor het bepalen van de voorziening is overgegaan op de
nieuwste overlevingstafel. Volgens deze tafel stijgen de
overlevingskansen van mannen in de toekomst minder hard
dan volgens de vorige overlevingstafel. De voorziening daalde
daardoor met 97 miljoen euro.

Het resultaat op collectieve waardeoverdrachten bedraagt 102
miljoen euro. Dit komt doordat collectieve waardeoverdrachten
dekkingsgraadneutraal het fonds binnenkomen en de
dekkingsgraad het hele jaar boven 100% lag.

Het resultaat op kanssystemen bestaat uit het resultaat op
sterfte, arbeidsongeschiktheid en overige mutaties. Het
resultaat op sterfte is positief: 2 miljoen euro. De verklaring
hiervoor is dat de werkelijke sterfte afwijkt van de verwachte
sterfte volgens de voor de voorziening gehanteerde over -
levingstafels. Het resultaat op arbeidsongeschiktheid bedroeg
39 miljoen euro negatief. Een inhaalactie in de registratie van
arbeidsongeschiktheid bracht een aantal extra arbeids -
ongeschikten aan het licht. Bovendien is op grond hiervan de
voorziening voor de nieuwe gevallen in de komende twee jaar
verhoogd. Op overige mutaties was het resultaat 5 miljoen
euro negatief.

Het resultaat op overige lasten van 4 miljoen euro is vooral
veroorzaakt door correcties. Deze kwamen voort uit de
uitgebreide controle van het bestand voorafgaand aan de
migratie van de pensioenadministratie naar het nieuwe
systeem. 
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Bedragen zijn afgerond op miljoenen euro’s

2014 2013

kostendekkende premie ongedempt 1 261 239

inkomsten op grond van feitelijke premie 2 259 245

kostendekkende premie gedempt 246 213

1. Individuele koopsommen zijn niet meegenomen in de analyse van de
kostendekkende premie omdat deze niet op een doorsneepremie worden
gewaardeerd, maar op basis van de actuariële inkoop.

2. Deze feitelijke premie bestaat uit de premie exclusief de individuele
koopsommen en VPL-premies.
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De pensioenregelingen en risicobereidheid van en voor de
deelnemers liggen aan de basis van het strategisch beleggings -
beleid van PGB. Het bestuur heeft dit vertaald in het ambitie-
en risicoprofiel van het pensioenfonds. In 2014 is een ALM-
studie uitgevoerd. Hierin is nagegaan hoe de ambitie van PGB
het beste kan worden gerealiseerd binnen het risicoprofiel van
het pensioenfonds gegeven de pensioenregelingen,
beleggings beginselen en risicobereidheid. De conclusie is 
dat er nog altijd onvoldoende sturingsmiddelen zijn om de
pensioenen - inclusief de toeslagen voor koopkrachtbehoud -
met een hoge mate van zekerheid veilig te stellen. Wijziging
van het premie- of toeslagbeleid is onvoldoende voor het
versterken van de solvabiliteit. Uiteindelijk kan alleen met het
beleggingsbeleid de kans op gedeeltelijk koopkrachtbehoud
versus de kans op kortingen worden beïnvloed.

ALM-studie
In de ALM-studie 2014 zijn duizenden economische scenario’s
doorgerekend, waarvan sommige pessimistische scenario’s tot
heel slechte pensioenuitkomsten leiden. Het bestuur wil de
kans daarop beperken. Daarom heeft PGB in 2014 de
volgende financiële maatstaven geformuleerd voor het
ambitieniveau van het pensioenfonds:

Tabel 9: Financiële maatstaven

Het bestuur is zich ervan bewust dat door het nemen van meer
beleggingsrisico het verwachte pensioenresultaat hoger kan
uitvallen, maar dat het pensioenresultaat (vooral op kortere
termijn) ook onder druk kan komen te staan. Dan bestaat het
risico dat PGB zijn pensioenverplichtingen niet volledig kan
nakomen. Een te laag beleggingsrisico kan daar echter ook toe
leiden. Het bestuur heeft de korte- en langetermijneffecten van
deze verschillende risicoafwegingen vastgelegd in het ambitie-
en risicoprofiel.

PGB kiest ervoor ook bij lagere nominale dekkingsgraden
voldoende herstelkracht te behouden om te kunnen groeien
naar de door het fonds vastgestelde minimale koopkracht. Dit
betekent dat bij zeer lage dekkingsgraden de beheersing van
verdere nadelige consequenties (kortingskansen) ondergeschikt
kan worden gemaakt aan de herstelkracht. PGB onderkent dat
geen enkel (risico)model alle risico’s voor de financiële balans -
en daarbinnen de beleggingen - van het pensioenfonds

ondervangt. Aanvullende modellen, heldere rapportagelijnen
en goede governance zijn cruciaal om dit zoveel mogelijk te
ondervangen. 

Beleggingsplan 2014
De afweging tussen enerzijds koopkrachtbehoud en anderzijds
kans op korten heeft in 2014 geleid tot de volgende
beleggingsmix: 

Tabel 10: Beleggingsportefeuille

Matching portfolio
Het primaire doel van de matching portfolio is om de kas -
stromen van de beleggingen zoveel mogelijk in lijn te brengen
(matchen) met de kasstromen van de uit te keren pensioenen.
Hoe hoger het rente-afdekkingspercentage, hoe lager de
gevoeligheid voor renteveranderingen en daarmee de kans op
korten. De omvang van de matching portfolio bedroeg in 2014
circa 48 procent. Ook in 2014 is binnen de matching portfolio
voorzichtig geopereerd met beleggingen in euro staatsobli -
gaties van de hoogste kredietwaardigheid (Nederland,
Duitsland, Oostenrijk en Finland). Dit is vanwege de liquide
aard van deze beleggingen ook goed voor de liquiditeitspositie
van het fonds. Tegelijkertijd behoudt PGB een relatief grote
positie in hoogwaardige euro bedrijfsobligaties omdat het
pensioenfonds ook rendement nodig heeft. 
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BALANS- EN VERMOGENSBEHEER

Financiële maatstaven

De pensioenen moeten naar verwachting over een 

toekomstige periode van 15 jaar minimaal 90 procent van 

hun koopkracht behouden en bij voorkeur 100 procent;

De kans dat de pensioenen moeten worden gekort en de kans

dat die korting in een jaar meer dan 1 procent zal zijn, moeten

beperkt en acceptabel zijn.

Beleggingsportefeuille Werkelijke Strategische 
portefeuille portefeuille
31-12-2014 31-12-2014

Matching portfolio: 48,4% 50,0%

Euro-staatsobligaties 32,1% 32,0%

Euro-bedrijfsobligaties 14,3% 17,5%

Euro-liquiditeiten 1,8% 0,5%

Hypotheken 0,2% 0,0%

Return portfolio: 51,6% 50,0%

Aandelen 34,7% 30,0%

Alternatieve beleggingen 16,9% 20,0%

Alternatieve beleggingen:

Onroerend goed 3,6% 6,0%

Infrastructuur 4,4% 5,0%

Inflatieobligaties 4,8% 6,0%

Alternatieve vastrentende waarden 4,1% 3,0%

Rente-afdekkingsbeleid 40,4% 45,0%

Valuta-afdekkingsbeleid 87,4% 90-110%



Return portfolio
De return portfolio heeft enerzijds tot doel het vermogen in
stand te houden voor de nominale pensioenverplichtingen op
lange termijn en anderzijds (extra) rendement te genereren
voor het koopkrachtbehoud van de pensioenen op lange
termijn. De omvang van de return portfolio bedroeg in 2014
circa 52 procent.

Renteafdekking
Het niveau van de renteafdekking bedroeg eind 2014 iets meer
dan 40 procent. De strategische renteafdekking was 45
procent, met een bandbreedte van tussen de 40 en 50
procent. In de ALM-studie 2014, die het bestuur van PGB in
het voorjaar van 2014 heeft uitgevoerd, bleek dat een rente -
afdekking van 45 procent het best past bij de ambitie en
risicoprofiel van het fonds (daarvoor was de renteafdekking 
50 procent). In deze studie is het risicobereidheidsonderzoek
onder de deelnemers van eind 2013 meegenomen en is
getoetst of voldaan werd aan de eisen van het geldende
herstelplan. Dit is het geval. De aanpassing in de beleggings -
strategie is ook beoordeeld op de gevolgen voor het vereiste
buffervermogen. Na de ALM-studie heeft het bestuur besloten
om de rest van het jaar ook al direct een strategische
renteafdekking te hanteren van 45 procent. 

Het bestuur heeft ervoor gekozen om de verplichtingen van
het pensioenfonds af te dekken op basis van de werkelijke
rentestanden (marktrente) en niet op basis van de UFR.
Hierdoor blijft de aansluiting behouden tussen de waardering
van de bezittingen en de verplichtingen, die dan immers beide
op marktwaarde worden weergeven.

Valuta-afdekking 
PGB belegt een deel van het vermogen in niet-euro valuta.
Doordat de uitkeringen in euro’s worden uitbetaald, loopt het
fonds valutarisico. Het strategische valutarisicobeleid van PGB
was in 2014 gericht op het ‘vrijwel geheel afdekken’ van
valutarisico door middel van valutatermijncontracten. Voor
2014 was het minimum niveau van de valuta-afdekking 90
procent. Voor 2015 is dat verlaagd naar 80 procent. Daarbij
zijn de gevolgen voor het vereiste buffervermogen getoetst en
is gekeken of dit past in het maximale risicoprofiel van het
geldende herstelplan.

Het niveau van de valuta-afdekking bedroeg eind 2014 circa
87 procent. Het bestuur heeft op 4 december besloten om in
de resterende handelsdagen van december 2014 het
valutarisicobeleid voor 2015 ten uitvoer te brengen, zodat het
fonds per 1 januari direct gepositioneerd is conform het beleid
voor 2015. De overige maanden van 2014 heeft de valuta-
afdekking boven het minimumniveau van 90 procent gelegen.

Maatschappelĳk verantwoord beleggen
Maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB) is beleggen op
grond van financiële, sociale, bestuurlijke en milieuover -
wegingen. PGB streeft ernaar de premie en de pensioenen 
van deelnemers en pensioengerechtigden maatschappelijk
verantwoord te beleggen. Naast het behalen van een hoog 

en stabiel rendement is daarom ook van belang waarin het
pensioenfonds belegt. Deze maatschappelijke verant -
woordelijkheid komt tot uiting in het uitsluitingsbeleid,
duurzaamheidsinvesteringen, het stemgedrag op
aandeelhoudersvergaderingen en het actief in gesprek gaan
met ondernemingen. PGB past het MVB-beleid toe op alle
beleggingscategorieën. Beleggingsfondsen en de portefeuilles
voor afdekking van de rente- en valutarisico’s (voornamelijk
derivateninstrumenten) zijn uitgezonderd omdat het
pensioenfonds daarop geen invloed kan uitoefenen. Bij de
selectie van beleggingsfondsen genieten beleggers die
maatschappelijk verantwoord beleggen wel de voorkeur.

Uitsluitingsbeleid
In het kader van het uitsluitingsbeleid worden ondernemingen
geweerd als zij niet voldoen aan de duurzaamheidscriteria. 
Dit beleid is gebaseerd op de tien ‘Principes’ van de Verenigde
Naties, aangevuld met het verbod van PGB op beleggingen 
in controversiële wapens. De principes van de VN hebben
betrekking op naleving van internationaal erkende mensen -
rechten, ondersteuning van arbeidsstandaarden, aandacht voor
het milieu en bestrijding van corruptie. Bij de controversiële
wapens gaat het om wapens die veel slachtoffers maken, 
zoals anti-persoonsmijnen, clusterbommen en chemische- en
biologische wapens. 

De beleggingsportefeuille wordt periodiek getoetst aan deze
uitgangspunten. Per kwartaal wordt een lijst opgesteld van
ondernemingen die worden uitgesloten van beleggingen. Blijkt
uit de periodieke toetsing of nader onderzoek dat onder -
nemingen niet voldoen aan de gestelde criteria, dan worden ze
geweerd uit het beleggingsuniversum. Nucleaire wapens zijn
niet opgenomen in het huidige uitsluitingsbeleid. Het
pensioenfonds volgt op dit punt de lijn van nationale
wetgeving en internationale verdragen. Kernwapens worden
daarin vooralsnog als noodzakelijke middelen gezien om
stabiliteit en vrede te kunnen handhaven. PGB evalueert
periodiek het beleggingsbeleid en de uitvoering van het
uitsluitingsbeleid. Het bestuur staat open voor dialoog met
deelnemers en de maatschappij. Ontwikkelingen kunnen
aanleiding geven om het uitsluitingsbeleid verder aan te
scherpen.

Best-in-class en duurzaamheidsinvesteringen
Ondernemingen die goed scoren op de duurzaamheidscriteria
(best-in-class) zullen naar verwachting op langere termijn beter
presteren dan ondernemingen die dat niet doen. Duurzaam -
heidsinvesteringen zijn themabeleggingen, zoals in wind- en
zonne-energie, technologieën voor optimale energiebenutting
of -besparing en beleggingen met een sterke maatschappelijke
focus, zoals investeringen in ouderenwoningen of micro-
financiering. Circa 2 procent van het vermogen is belegd in
duurzaamheidsinvesteringen. 

Actief in gesprek en stemmen
PGB heeft als belegger met langetermijnverplichtingen naar de
deelnemers behoefte aan een stabiele en betrouwbare
omgeving. Ondernemingen moeten de belangen van de
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’Vanuit de schoolbanken ging ik
direct aan de slag bij een drukker.
Begonnen als hulp in de binderij en
bij rustige tijden was ik te vinden in
de zetterij en drukkerij. Uiteindelijk
klom ik op tot chef nabewerking
met 10 mensen aan wie ik leiding
gaf. De omslag naar het digitale
tijdperk maakte ik van dichtbij mee.
Maar ook de reorganisaties die
kwamen en de bezuinigingen. Ik
verloor mijn baan, na ruim 37 jaar.
Mijn pensioenopbouw stopte.
Misschien is de metaalsector iets
voor mij, ik werk heel precies. Maar
mijn hart blijft bij het grafische vak,
dan kan ik ook door met mijn
pensioen.’  

HARRIE VAN DEN BROEK, 
54 JAAR

ZOEKT NIEUW WERK

’Mooi als ik mijn 
opbouw weer oppak’



beleggers duurzaam kunnen waarborgen. PGB hecht bij de
selectie van beleggingen veel waarde aan deugdelijk
ondernemingsbestuur en naleving van wet- en regelgeving
door de ondernemingen. Om hieraan invulling te geven is
aansluiting gezocht bij verschillende belangenbehartigers. Zo is
het pensioenfonds betrokken bij Eumedion, dat de belangen
van institutionele beleggers op het gebied van goed onder -
nemingsbestuur behartigt. Daarnaast hebben vermogens -
beheerders opdracht gekregen om namens het pensioenfonds
actief in gesprek te gaan met ondernemingen (engagement).
PGB stemt ook op aandeelhouders vergaderingen van beurs -
genoteerde ondernemingen. In de eerste plaats door persoon -
lijke deelname aan de vergadering of anders door bij volmacht
een stem uit te laten brengen. Het stemgedrag tijdens
algemene aandeelhoudersvergaderingen bij Nederlandse en
Europese ondernemingen en de activiteiten van het
pensioenfonds in het kader van engagement staan op de
website.

Verantwoording
PGB legt verantwoording af over het gevoerde beleid, de
samenstelling van de beleggingsportefeuille en de behaalde
resultaten in kwartaalberichten en in het jaarverslag. De
samenstelling van de beursgenoteerde aandelenportefeuille en
de obligatieportefeuille worden periodiek op de website
gepubliceerd. Hierop staat ook meer informatie over
maatschappelijk verantwoord beleggen. 

Financiële markten en economie in 2014
De afgelopen jaren waren centrale banken nog belangrijker
voor financiële markten dan voorheen. Sinds 2008 voeren
centrale banken - vooral in de VS, het VK en Japan, en sinds
2015 ook in de eurozone - een ruim monetair beleid om de
financiële crisis te bezweren en de economie te stimuleren. 
De vraag in hoeverre dit beleid succesvol zal zijn, heeft daarbij
steeds grote invloed op de financiële markten. Het gevolg is
dat de rentes en spreads, ook in 2014, wereldwijd (fors) zijn
gedaald en aandelenkoersen zijn gestegen.

Vanwege de forse rentedaling is het beleggingsjaar 2014 in
grote lijnen niet anders verlopen dan andere jaren sinds de
crisis in 2008. Wel kwam de verdere daling van de rente voor
PGB, net als voor de meeste financiële instellingen, als een
verrassing. Hierdoor presteerden de langlopende euro staats -
obligaties opnieuw uitstekend. De keerzijde van de dalende
rente was dat daardoor ook de totale pensioen verplichting van
het fonds fors toenam. De gedaalde rente was een bijkomende
reden voor het bestuur om te gaan beleggen in Nederlandse
woninghypotheken. 

In 2014 bleef de wereldwijde economische groei - net als in de
drie voorgaande jaren - achter bij de verwachtingen aan het
begin van het jaar. De Amerikaanse economie draaide relatief
goed, maar in andere regio’s bleef het moeizaam gaan
(Europa) of bleven de groeipercentages duidelijk achter bij de
prestaties in het verleden (opkomende landen). Voor een
pensioenbelegger is dit een uitdagende omgeving om in te
opereren. Per saldo leidden de verder gedaalde rentes, en

daardoor gestegen pensioenverplichtingen, tot neerwaartse
druk op de nominale dekkingsgraad. 

Beleggingsresultaten 2014 
In 2014 bedroeg het brutorendement van de beleggings -
portefeuille circa 18,4 procent. 

Tabel 11: Beleggingsresultaten 2014

Tabel 12: Verwachte rendementen op lange termijn
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In procenten

Beleggingsresultaten 2014 rendement rendement
PGB benchmark

Matching portfolio: 21,69% 21,93%

Euro-staatsobligaties 30,69% 30,26%

Euro-bedrijfsobligaties 7,41% 7,32%

Euroliquiditeiten 0,10% 0,10%

Return portfolio: 13,18% 13,08%

Aandelen 16,09% 15,81%

Alternatieve beleggingen 7,93% 9,13%

Alternatieve beleggingen: 7,93% 9,13%

Onroerend goed 5,61% 5,80%

Infrastructuur 13,61% 6,10%

Inflatiegerelateerde obligaties 1 – 1,16% 9,80%

Alternatieve vastrentende waarden 20,02% 19,52%

Totaal beleggingsportefeuille 
(exclusief rentederivaten) 17,41% 17,53%

Totaal beleggingen
Incl. afdekking rente/valutarisico, 
excl. Beheerskosten 18,36%

Totaal beleggingen
Incl. afdekking rente/valutarisico, 
incl. beheerskosten 18,29%

1. De inflatiegerelateerde obligaties zijn opgenomen onder alternatieve
beleggingen omdat zij voornamelijk vanwege het inflatiegerelateerde
karakter worden aangehouden. In de jaarrekening worden de inflatie -
gerelateerde obligaties onder vastrentende waarden gerubriceerd. 

In procenten

Beleggingsportefeuille 15-jaars meetkundig
gemiddelde rendement
uit de ALM-studie

Euro-staatsobligaties 2,4%

Euro-bedrijfsobligaties 3,6%

Aandelen 6,9%

Onroerend goed 5,8%

Infrastructuur 6,1%

Alternatieve vastrentende waarden 4,8%

Inflatieobligaties 2,4%

Totaal 4,8%



Z-score
In het kader van het Vrijstellingsbesluit Wet Bpf 2000 wordt
het behaalde rendement van het fonds vergeleken met het
rendement van de jaarlijks vooraf vastgestelde norm -
portefeuille. Dit resulteert in een jaarlijkse score, de
zogenaamde Z-score. De Z-score over 2014 bedroeg -0,09
(2013: 0,31). De score was negatief omdat het rendement van
de beleggingsportefeuille (exclusief derivatenportefeuille) met
17,41 procent lager was dan dat van de normportefeuille met
17,53 procent. De belangrijkste oorzaak is de performance van
de alternatieve beleggingen. Bij de wettelijk voorgeschreven
performancetoets dient elk jaar het gemiddelde van de 
Z-scores over de laatste vijf jaar te worden vastgesteld. Indien
het gemiddelde, berekend volgens een voorgeschreven
formule, negatief is dan heeft het pensioenfonds volgens de
wet onvoldoende gepresteerd. De performancetoets 2014 over
de jaren 2010 tot en met 2014 komt uit op een score van 0,36
(2013: 2,08). Dat is voldoende. 
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Ontwikkeling van het risicoprofiel in 2014
Het risicomanagement van PGB is gericht op het beheersen
van risico’s die het realiseren van de strategische doelstelling
kunnen belemmeren. De strategische doelstelling van PGB is
het beschermen van deelnemers en hun gezinnen tegen de
financiële gevolgen van ouderdom en overlijden (artikel 2.1
Statuten PGB). Meer concreet is de ambitie het uitkeren van de
nominale pensioenverplichtingen met de aanvullende ambitie
om toeslagen te verlenen. De pensioenen behoren naar
verwachting over een toekomstige periode van vijftien jaar
minimaal 90 procent van hun koopkracht te behouden en de
kans op korten moet beperkt blijven (zie de tabel in paragraaf
Balansmanagement). 

2014 was een jaar van voorbereiding op het nieuw Financieel
Toetsingskader (nFTK). Uit onderzoek eind 2013 naar de
risicobereidheid van deelnemers is gebleken dat zij bereid zijn
iets meer risico te nemen om een grotere kans te hebben dat
hun koopkracht op peil blijft. De ALM-studie van 2014 heeft
dit verwerkt in de vorm van een iets hoger percentage zakelijke
waarden en een iets lagere afdekking van het renterisico. 

Risicobudget van het pensioenfonds
Een pensioenfonds heeft beleggingen nodig om voldoende
kapitaal op te bouwen voor de pensioenuitkeringen. Doordat
de premies laag zijn en de beleggingswereld onzeker is, moet
worden gestreefd naar evenwicht tussen risico en rendement.
Wat betreft beleggingsaanpak en het beheren van balans -
risico’s is het bestuur bereid een zekere mate van risico te
nemen om de strategische ambitie te realiseren. Als maatstaf
voor het risicobudget houdt PGB de volatiliteit van het
rendement van de dekkingsgraad aan. De doelstelling is dat in
de totale beleggingsportefeuille niet meer dan circa 10
procentpunt risico wordt genomen. Bij een dekkingsgraad van
100 procent en uitgaande van een normale verdeling van de
rendementen van de dekkingsgraad, kan het beleggings -
resultaat ertoe leiden dat de dekkingsgraad over 1 jaar in
tweederde van de gevallen tussen 90% en 110% ligt.

Tabel 13: Ontwikkeling van risicobudget voor
beleggingsportefeuille

De begrenzing van de risicomaatstaf met bandbreedtes is als
volgt:

In 2014 is de volatiliteit van het rendement van de dekkings -
graad binnen de gewenste bandbreedte gebleven. Met de
daling van de renterisicoafdekking is het risicobudget (ex ante)
in de afgelopen jaren gestegen, maar de feitelijke benutting
blijft rond de 10 procent. Dergelijke risicomaatstaven bewegen
mee met de beweeglijkheid op de economische markten en
hebben - mede daardoor - hun beperkingen. Het bestuur
gebruikt de risicomaatstaf niet als een taakstellende limiet.
Voor PGB heeft deze maatstaf vooral een signalerende functie
in combinatie met andere marktanalyses, zoals de uitkomsten
van economische scenario-analyses. Het pensioenfonds
gebruikt uitkomsten van scenario-analyses vooral om meer
inzicht te krijgen in het neerwaartse risico. Het bestuur vindt
het van groot belang dat er voldoende herstelvermogen blijft
om op lange termijn een koopkracht van circa 90 procent 
te kunnen behalen. Echter, bij lage dekkingsgraden is
bescherming van het nominaal pensioen meer belangrijk.

Het risicoprofiel kan ook worden beoordeeld aan de hand van
de vereiste kapitaalbuffers voor bepaalde risico’s. De daarvoor
gebruikte maatstaf, het Vereist Eigen Vermogen van de huidige
strategische beleggingsportefeuille, is beneden het maximum
uit het herstelplan gebleven. Het risicoprofiel van het pensioen -
fonds is derhalve niet hoger dan toegestaan. 

Buffervermogen
In 2014 is de dekkingsgraad van het pensioenfonds iets
verslechterd. PGB voldeed eind 2014 net niet meer aan de
eisen voor het MVEV. De dekkingsgraad is laag en ontwikkelt
zich ondanks de goede rendementen op de financiële markten
niet positief. Het besluit om de strategische renterisico-
afdekking verder te verlagen heeft in 2014 verlies opgeleverd.
De beleidsrentes daalden verder en daardoor stegen de
pensioenverplichtingen van het fonds aanzienlijk. 
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In procenten

Risico-informatie ultimo ultimo ultimo Q1 ultimo Q2 ultimo Q3 ultimo
2012 2013 2014 2014 2014 2014

volatiliteit van rendement 9,3 8,9 9,8 10,1 10,6 10,6
van de dekkingsgraad (ca 10%)

koopkracht over 15 jaar 92,0 94,7 95,1 94,9 95,8 92,5

FTK dekkingsgraad 102,3 104,8 105,8 106,6 104,8 104,1

7,8% 8,2% 12,4% 15,8%

10,2%



PGB had in 2014 nog te maken met een langetermijn -
herstelplan dat in 2008 is opgesteld. Het risicoprofiel van het
pensioenfonds moest binnen de toen, conform de solvabili -
teits toets, berekende buffer blijven. Het VEV bedroeg 117,5%,
op basis van de destijds verwachte ontwikkeling in de norm -
portefeuille en een renteafdekking van 70 procent. Eind 2014
zou het maximum vereist eigen vermogen 16,8% bedragen. 
In de praktijk vallen door het gevoerde beleggingsbeleid de
vereiste buffers lager uit; sinds 2011 is het risicoprofiel van de
beleggingsportefeuille namelijk aanzienlijk teruggebracht, ook
al is de strategische renterisico-afdekking verlaagd. 
Het risicoprofiel bij de feitelijke beleggingsportefeuille bedroeg
eind 2014 dan ook 14,6 procent.

Tabel 14: Solvabiliteitsbuffers ultimo 2014 versus 2013
(strategisch beleggingsbeleid)

In het verslagjaar zijn de vereiste solvabiliteitsbuffers gestegen.
Door de lagere rente en een lagere allocatie daalde de
benodigde buffer voor renterisico, ondanks dat de rente -
afdekking werd verminderd. De voor zakelijke waarden
benodigde buffer steeg door de hogere allocatie. Het
valutarisico is gestegen in samenhang met de implementatie
van een nieuw valutarisicobeleid. Een (basale) gevoeligheids -
analyse laat het effect zien op de dekkingsgraad van een
combinatie van 1 procent daling/stijging in de beleidsrentes en
het effect van 10 procent daling/stijging in de beurskoersen:
een wijziging van ongeveer 13 procentpunten. Daarbij moet
bedacht worden dat het vanwege de correlaties tussen
factoren onwaarschijnlijk is dat dit scenario zich op deze
manier zal voordoen.

PGB houdt geen solvabiliteitsbuffers aan voor liquiditeitsrisico
(S7), concentratierisico (S8) en voor operationeel risico. Het
pensioenfonds heeft veel liquide beleggingen die relatief snel
te gelde kunnen worden gemaakt zonder direct tot waarde -
verlies te leiden. Een specifiek buffervermogen voor eventueel
liquiditeitsrisico (S7) is niet noodzakelijk. Het belangrijkste
instrument tegen concentratierisico (S8) is spreiding van
beleggingen over verschillende beleggings categorieën, regio’s,
landen, sectoren en debiteuren. PGB accepteert bewust
concentratierisico op hoogwaardige Europese staatsobligaties.
Voor operationeel risico (S9) wordt eveneens geen buffer -
vermogen aangehouden. 

Het pensioenfonds mitigeert operationele risico’s door hoge
kwaliteitseisen te stellen aan de uitvoeringsorganisatie, door
‘operational due diligence onderzoek’ en door het opvragen en
analyseren van control-verklaringen en ISO-certificaten bij
vrijwel alle uitbestedingsrelaties. De uitvoeringsorganisatie
rapporteert rechtstreeks aan de adviescommissie audit en
riskmanagement over de doeltreffendheid van deze
maatregelen. Er is een incidenten-managementbeleid voor
integriteitsincidenten en voor operationele incidenten. Voor het
risico van actief beheer (vanaf 2015 ondergebracht in S10)
maakt het pensioenfonds een correctie op de standaardtoets
voor indirecte vastgoedbeleggingen en voor
aandelenbeleggingen in opkomende markten.

Ontwikkeling van de risico-organisatie
Om het bestuur op het gebied van beheersing en
risicomanagement te ondersteunen, beschikt het bestuur over
diverse instrumenten. Het pensioenfonds heeft de taken voor
de beheersing van de balansrisico’s en de verschillende
financiële risico’s uitbesteed aan de uitvoeringsorganisatie. 
De uitvoerder heeft een risicomanagementafdeling die zowel
het operationeel risicobeheer als het financieel risicobeheer van
de beleggingsafdelingen bewaakt. Een specifieke risicocontrol -
functie bij het bestuursbureau richt zich op het toetsen van
beleidsvoorstellen en beleggingsvoorstellen aan het vigerende
beleidskader van PGB. Overkoepelende monitoringrapportages
over de financiële- en operationele risicoposities worden
behandeld in de adviescommissies van PGB. 

PGB streeft naar een geïntegreerde beheersing van risico’s,
waarbij het zelfsignalerend en zelfcorrigerend vermogen wordt
aangemoedigd, waarbij de risicostrategie en het risicobeleid
helder zijn en waarbij hoogwaardige risicomanagement -
processen worden uitgevoerd. Aan de basis van een goede
risicobeheersing staat een open en positief-kritische bestuurs -
cultuur en een transparante governancesituatie, die in 2014
verder is versterkt als gevolg van de implementatie van de Wet
versterking bestuur. Het pensioenfonds werkt met een risico-
control framework dat is gebaseerd op het gedachtengoed van
COSO en ISO 31000. 

In 2014 is de opzet van rapportages voor ‘risk assessments’ en
‘control assessments’ verbeterd. Met een gestandaardiseerd
risicomanagementproces worden ieder kwartaal de belang -
rijkste risico’s geïdentificeerd en besproken. Ook wordt vast -
gesteld of er voldoende beheersingsmaatregelen zijn en of ze
effectief zijn. Speciale risicobeoordelingen zijn uitgevoerd voor
de implementatie van de nieuwe pensioenadministratie en de
start met de nieuwe beleggingscategorie hypotheken. 

Ook is de technische analyse van de actuariële resultaten
verbeterd. Verder wordt aandacht besteed aan een adequate
implementatie van de aansluitende pensioenregelingen. Iedere
collectieve waardeoverdracht wordt afgerond met een
actuariële en financiële nacalculatie die besproken wordt in 
de adviescommissie audit en riskmanagement. 
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2014 2013
%VEV %VEV

S1 renterisico 3,4% 4,4%

S2  risico zakelijke waarden 12,3% 12,3%

S3  valutarisico 3,0% 2,1%

S4  grondstoffenrisico 0,0% 0,0%

S5  kredietrisico 0,6% 0,8%

S6  verzekeringstechnisch risico 2,7% 2,6%

diversificatie effect – 2,7% – 6,9%

Totaal Vereist Eigen Vermogen 16,8% 15,3%
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Uitvoeringskosten
Het bestuur streeft naar een onderscheidend niveau van
dienstverlening en tegelijkertijd naar uitvoering van de
pensioenregeling tegen marktconforme kosten. Deze
doelstelling wordt onder gerealiseerd meer door te investeren
in efficiënte processen en systemen. Dit leidde in 2013 en
2014 tot hoge incidentele pensioenbeheerkosten. PGB
besteedt doorlopend aandacht aan beheersing van de kosten.
Het bestuur wil helder communiceren over de gemaakte
keuzes en wat daarvan de gevolgen zijn. Daarbij houdt het
bestuur rekening met de aanbevelingen van de Pensioen -
federatie en de AFM om de kosten transparant te presenteren.

Tabel 15: Kosten pensioenbeheer, vermogensbeheer en
transactiekosten 

Kosten pensioenbeheer
De kosten voor pensioenbeheer omvatten de kosten voor 
de deelnemers- en werkgeversadministratie, het doen van
uitkeringen, de besturing van het pensioenfonds, het financieel
beheer en de uitvoering van projecten. De kosten per deel -
nemer zijn afhankelijk van de schaalgrootte van het pensioen -
fonds en het gewenste serviceniveau. Het bestuur hecht
daarom aan verbreding van het draagvlak, zodat de kwaliteit
van de dienstverlening en een verantwoord kostenniveau
kunnen worden gehandhaafd.

De pensioenbeheerkosten bestaan uit direct toerekenbare
kosten en het toewijsbare aandeel in de algemene kosten. 
De pensioenbeheerkosten zijn in onderstaande tabel
weergegeven. 

Tabel 16: Kosten pensioenbeheer (in miljoenen euro’s )

De kosten voor de pensioenfondsorganisatie omvatten de
kosten voor het bestuur en de adviesorganen, het bestuurs -
bureau, het toezicht en de overige kosten voor zover die zijn
toe te rekenen aan het pensioenbeheer. Bij het toewijzen van
algemene kosten aan pensioenbeheer wordt sinds 2014
gebruik gemaakt van de door de Pensioenfederatie aanbevolen
methodiek. Die houdt in dat algemene kosten naar rato
worden toegerekend aan het pensioenbeheer en het
vermogensbeheer. In het verslagjaar leidde dit tot een
toewijzing van 1,7 miljoen euro aan vermogensbeheer in plaats
van pensioenbeheer. Door deze aanpassing kunnen de
pensioenbeheerkosten bij PGB beter worden vergeleken met
die bij andere pensioenfondsen. In de jaarrekening worden de
bestuurskosten toegelicht. 

De reguliere kosten van de uitvoeringsorganisatie stegen in 
het verslagjaar van 10,8 miljoen naar 11,8 miljoen euro. Deze
stijging werd voornamelijk veroorzaakt door de afbouw van
activiteiten voor de andere afnemers in de grafimediasector.
Hierdoor komen meer algemene kosten voor rekening van het
pensioenfonds. 

Na afronding van de strategische heroriëntatie in 2013 is er
geen sprake meer van projectmatige ondersteuning van het
bestuur. De projectkosten van de pensioenfondsorganisatie
vielen daardoor terug tot nihil.

In 2014 namen de incidentele kosten bij de uitvoerings -
organisatie met 4,8 miljoen euro toe, voornamelijk als gevolg
van de implementatie van de nieuwe pensioenadministratie.
De wijzigingen in wet- en regelgeving vroegen om aanpas -
singen in processen en systemen. Eind 2014 zijn de nood -
zakelijke aanpassingen gerealiseerd. Het bestuur heeft
toegezien op een zorgvuldige overgang en stelde daarvoor
additionele middelen beschikbaar.

VERSLAG VAN HET BESTUUR

KOSTEN PENSIOENFONDS

Kosten 2014 2013

Structurele pensioenbeheerkosten 112 135

Incidentele pensioenbeheerkosten 107 82

Totale pensioenbeheerkosten 219 217

Genormaliseerde pensioenbeheerkosten 130

in euro per deelnemer

Reguliere vermogensbeheerkosten 0,26 0,27

als percentage van het gemiddeld 
belegd vermogen

Transactiekosten vermogensbeheer 0,05 0,06

als percentage van het gemiddeld 
belegd vermogen

2014 2013

Kosten pensioenfondsorganisatie 1,3 2,8

Kosten uitvoeringsorganisatie 11,8 10,8

Subtotaal structurele kosten 13,1 13,6

Projecten pensioenfondsorganisatie 0,0 0,5

Incidentele kosten uitvoeringsorganisatie 12,5 7,7

Subtotaal incidentele kosten 12,5 8,2

Totale kosten pensioenbeheer 25,6 21,8



’Ik ben dol op paarden, altijd al geweest.
Dressuurpaarden zijn mijn favoriet. En
dat komt heel goed uit. Ik studeer
sportmarketing aan de Johan Cruijff
University in Tilburg, een dure opleiding.
Bij een staleigenaar in Galder help ik
mee om voor wedstrijden zijn dressuur -
paarden in topconditie te houden. Dat
kost veel tijd en ik mag dan ook langer
over mijn studie doen. In 2012 overleed
mijn vader en kort daarna kreeg ik een
wezenpensioen. Het is niet veel, maar
toch fijn om te hebben. Als ik klaar ben
met mijn studie kan ik alle kanten op. 
Of dat met paarden is, weet ik nog niet.’ 

DEBBIE VAN DĲK, 
23 JAAR

KRĲGT EEN WEZENPENSIOEN

‘Alle beetjes 
helpen’



De structurele pensioenbeheerkosten bedroegen in het
verslagjaar 13,1 miljoen euro (2013: 13,6 miljoen euro). 
Per actieve en pensioengerechtigde deelnemer zijn de kosten
23 euro gedaald naar 112 euro. Die daling komt vooral door
de toename van het aantal deelnemers (-21 euro) en de
gewijzigde toewijzing van de algemene kosten conform de
aanbevelingen van de Pensioenfederatie (-14 euro).
Daartegenover staat een stijging van de kosten van de
uitvoeringsorganisatie (10 euro) veroorzaakt door de afbouw
van activiteiten voor de andere afnemers in de grafimedia -
sector. Indien incidentele kosten worden meegenomen, dan
zijn de kosten per deelnemer in 2014 marginaal gestegen tot
219 euro (2013: 217 euro). Voor de komende jaren voorziet
het bestuur een gematigd projectenbudget. Rekening houdend
met een indicatief budget van 2,2 miljoen euro bedragen de
genormaliseerde pensioenbeheerskosten 130 euro per
deelnemer. Dit is het kostenniveau van pensioenbeheer
inclusief de reguliere projecten. 

Kosten vermogensbeheer
De kosten voor het beheer van het vermogen bestaan uit
kosten voor het portefeuillebeheer, selectie en monitoring door
de uitvoeringsorganisatie, bewaarloon, accountants en
juridische adviseurs, en eventuele prestatieafhankelijke
vergoedingen. Gezien de beperkte omvang van de kosten voor
administratievoering en bewaarloon heeft PGB er vooralsnog
voor gekozen deze niet separaat te verantwoorden, maar op te
nemen onder de kosten pensioenfondsorganisatie.

Bij de evaluatie van de kosten voor vermogensbeheer kijkt het
bestuur niet alleen naar de gemaakte kosten, maar ook naar
de samenhang tussen kosten, rendement en risico van de
verschillende beleggingscategorieën. Daarbij wordt specifiek
gelet op de meerkosten die doorgaans verbonden zijn aan
actief beheer en meer complexe producten.

Tabel 17: Kosten vermogensbeheer (in miljoenen euro’s)

De kosten van de pensioenfondsorganisatie zijn in 2014
gestegen door de toewijzing van de algemene kosten conform
de aanbevelingen van de Pensioenfederatie (+1,7 miljoen
euro). De kosten uitvoeringsorganisatie zijn met 2,2 miljoen
euro gestegen, vooral door een betere toerekening van
algemene kosten in de uitvoeringsorganisatie. De beheer -
kosten voor directe en indirecte beleggingen zijn met 2,4
miljoen euro gestegen door de sterke toename van het belegd
vermogen.

De prestatievergoeding van externe vermogensbeheerders
bedraagt nihil (2013: 3,4 miljoen). Contracten met een
prestatievergoeding zijn in de afgelopen jaren voor een groot
deel omgezet naar contracten met een wat hogere vaste
vergoeding. Vanwege achterblijvende rendementen hadden de
beheerders van de twee resterende mandaten met een
prestatievergoeding hier over 2014 geen recht op.

Transactiekosten
De transactiekosten omvatten de kosten die gemaakt moeten
worden om een beleggingstransactie tot stand te brengen en
uit te voeren. Deze kosten zijn in de meeste gevallen onderdeel
van de aan- en verkoopprijs en verwerkt in het behaalde
rendement. Voor vastrentende waarden, grondstoffen en
afdekkingsportefeuilles zijn de werkelijke transactiekosten niet
voorhanden. Daarom is gebruik gemaakt van vaste spreads
zoals vastgesteld door de Pensioenfederatie. Het gebruik van
deze vaste spreads leidt tot hogere transactiekostenniveaus in
vergelijking met de daadwerkelijke spreads. Voor transacties in
aandelen, vastgoed en infrastructuur zijn wel de werkelijke
kosten bepaald.

Tabel 18: Transactiekosten (in miljoenen euro’s)

De transactiekosten in 2014 zijn per saldo gelijk aan het
voorgaande jaar. De implementatie van een nieuw aandelen -
mandaat leidde tot een stijging van de transactiekosten voor
aandelen. De transactiekosten voor vastrentende waarden
daalden vanwege afgenomen activiteit op de intern beheerde
portefeuille. De transactiekosten afdekkingsportefeuilles
namen licht toe door stijging van het aantal valutatransacties.
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2014 2013

Kosten pensioenfondsorganisatie 5,1 3,5

Kosten uitvoeringsorganisatie 9,3 7,1

Beheerkosten directe en indirecte 29,1 26,7
beleggingen  

Subtotaal 43,5 37,3

Prestatievergoeding directe en indirecte 0,0 3,4
beleggingen 

Totaal 43,5 40,7

Toelichting: In de jaarrekening worden de kosten verantwoord die zijn
gefactureerd aan het fonds (toelichting 12 bij de beleggingsresultaten). 
Deze bedragen 28,6 miljoen euro. De overige beheerkosten zijn ten laste
van het rendement gebracht. 

2014 2013

Aandelen 2,3 1,8

Vastrentende waarden 4,4 5,1

Vastgoed en infrastructuur 0,0 0,1

Afdekkingsportefeuilles 2,0 1,7

Totaal 8,7 8,7
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Bij het beheer van aandelen en vastrentende waarden wordt
nadrukkelijk rekening gehouden met de kostenefficiënte
inrichting van de portefeuille. Opnieuw onderhandelen over 
de aandelenmandaten leidde tot een lager kostenniveau. 
De kosten voor vastgoed en infrastructuur zijn door de aard
van deze beleggingen een stuk hoger dan die voor kapitaal -
markt beleggingen. Het rendement-risicoprofiel van deze
beleggingen rechtvaardigt de hogere kosten.

De kosten van de afdekkingsportefeuilles hebben voornamelijk
betrekking op de transactiekosten voor afgeleide instrumenten
waarmee rente- en valutaposities worden afgedekt. Het aantal
transacties is in 2014 toegenomen. Doordat de onderliggende
waarde van de contracten veel groter is dan de zichtbare
marktwaarde van de contracten, is het kostenpercentage
relatief hoog.

De totale kosten vermogensbeheer van het fonds
ontwikkelden zich in de afgelopen jaren als volgt:

Tabel 19: Kosten vermogensbeheer (procentueel)

De totale kosten vermogensbeheer bedroegen in het
verslagjaar 0,31 procent (31 basispunten), een daling van 
4 basispunten ten opzichte van 2013. Deze daling is toe te
schrijven aan:
– de afgenomen prestatievergoeding (− 2 basispunten);
– lagere transactiekosten (− 1 basispunt);
– lagere beheervergoedingen (per saldo − 1 basispunt). 

De kosten per beleggingscategorie verschillen naar de aard 
van de beleggingen en het beheer. Het bestuur maakt een
afweging tussen de meerkosten die verbonden zijn aan actief
beheer en complexere producten en het rendement- en
risicoprofiel van deze beleggingen.

In onderstaande tabel wordt inzicht gegeven in de kosten per
beleggingscategorie.

Tabel 20: Totale kosten per beleggingscategorie

2014 2013 2012 2011 2010

Kosten % t.o.v. 0,17 0,14 0,15 0,21 0,24
gemiddeld belegd 
vermogen

Kosten % vastgoed 0,09 0,13 0,13 n.b. n.b.
en infrastructuur

Subtotaal structurele 
kosten vermogens- 0,26 0,27 0,28 — —
beheer in %

Kosten prestatie- 0,00 0,02 0,04 0,02 0,00
vergoeding in %

Transactiekosten % 0,05 0,06 0,08 0,03 n.b.

Totale kosten 0,31 0,35 0,40 n.b. n.b.
vermogensbeheer in %

(in basispunten gewogen met het beheerd vermogen)

2014 2013

Aandelen 35 38

Vastrentende waarden 17 17

Vastgoed en infrastructuur 104 104

Afdekkingsportefeuilles 117 78

Gewogen totaal 31 35
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daarin samenwerken en sociale partners kunnen er hun
regeling onderbrengen. PGB volgt nauw of deze nieuwe vorm
toegevoegde waarde kan hebben voor zijn achterban. 

PGB heeft zich de afgelopen tien jaar ontwikkeld tot een multi-
sectoraal pensioenfonds en een vluchthaven voor menig
kleiner pensioenfonds of bedrijf dat zijn ondernemings -
pensioen veilig wilde onderbrengen. De nieuwe ontwerpwet
(die nog door het parlement moet worden goedgekeurd)
maakt het verplicht gestelde pensioenfondsen als PGB
vooralsnog onmogelijk een APF op te richten. PGB is voor de
sectoren grafimedia, kartonnage/flexibele verpakkingen en
verf- en drukinkt een verplicht gesteld pensioenfonds, maar
voor een aantal andere sectoren is PGB een vrijwillig bedrijfs -
tak pensioenfonds. Dat zou betekenen dat PGB zijn toekomst
moet zoeken binnen de huidige statutair omschreven
werkings sfeer, of een andere juridische vorm moet kiezen om
voldoende groeipotentie te behouden ten behoeve van zijn
deelnemers. Dat laatste zal in 2015 zeker een van de focus -
punten van het bestuur zijn, waarbij uiteraard ook het
verantwoordingsorgaan en de raad van toezicht worden
betrokken.

Communicatie
De communicatie van PGB wordt op moderner leest geschoeid.
Dat gebeurt onder meer door vernieuwing van de persoonlijke
website mijnpgbpensioen.nl. Daarnaast maakt nieuwe wet -
geving het voor pensioenfondsen mogelijk meer digitaal te
communiceren, dus via internet, websites en gerichte mails.
Maar de overstap naar digitale communicatie moet ook leiden
tot een simpeler manier waarop informatie wordt aangeboden,
dat wil zeggen modulair van een eenvoudige eerste laag naar
meer gedetailleerde documenten.

Brede stelseldiscussie
Staatssecretaris Klijnsma riep begin vorig jaar op tot een
zogenoemde brede stelseldisccusie. Deze zal in 2015 nog heel
wat fundamentele beschouwingen vergen. Daarbij gaat het
bijvoorbeeld om de doorsneepremie die nu geldt voor DB-
regelingen. Oud en jong betalen per pensioenregeling dezelfde
premie en krijgen daarvoor ook dezelfde jaarlijkse pensioen -
opbouw, ook al hebben jongeren een langere beleggings -
horizon. Dat is positief voor de totale populatie, maar nadelig
voor jongeren die uit een pensioenregeling stappen. Zij
bouwen relatief weinig op in verhouding tot hun inleg. Een
fundamentele verandering van de doorsneepremie zal echter
kostbaar zijn als men wil voorkomen dat de ene of andere
groep ernstig wordt gedupeerd.

De verplichtstelling vormt onderdeel van de stelseldiscussie. 
De sociale partners van de sectoren grafimedia, kartonnage/
flexibele verpakkingen en verf- en drukinkt hebben via het
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vastgelegd
dat bedrijven in de sector hun pensioenregeling in principe

Vernieuwing en groei blijven nodig. Eind vorig jaar is de aanzet
gegeven tot een strategische verkenning in de wetenschap dat
er ook in 2015 en daarna veel veranderingen op PGB afkomen.

Financieel Toetsingskader
Na een lange voorbereidingstijd is per 1 januari 2015 het
nieuwe Financieel Toetingskader (nFTK) ingegaan. Allereerst zal
PGB alle documenten, regelingen en contracten moeten
aanpassen aan het nFTK, inclusief de regels voor het toeslagen-
en kortingsbeleid. Bovendien moeten alle uitgangspunten van
PGB worden getoetst in een haalbaarheidstoets om vast te
stellen of en in hoeverre de doelstellingen haalbaar zijn op
basis van bijvoorbeeld het voorgenomen beleggingsbeleid en
de balanssturing.

De balanssturing krijgt een meer gedetailleerde opzet. Dit
wordt gedaan om de wensen van de deelnemers te verenigen;
enerzijds de wens voor een iets risicovoller beleggingsbeleid
om de kans op toeslagverlening te vergroten, anderzijds de
wens voor beperking van de kans op forse tegenvallers. Daarbij
is de vraag uitgewerkt bij welke dekkingsgraad PGB meer risico
zal nemen, en bij welke dekkingsgraad juist risico’s worden
beperkt. Deze transparante opzet maakt een consistent beleid
mogelijk dat ook beter op belangrijke marktveranderingen kan
inspelen. 

Defined contribution
PGB voert nu voorwaardelijk geïndexeerde middelloon -
regelingen uit op basis van een uitkeringsovereenkomst
(defined benefit = DB). Dat betekent dat bij een bepaalde
premie een vooraf bepaald toekomstig nominaal pensioen
behoort, afgezien van eventuele verplichte kortingen of
voorwaardelijke toeslagen. In de markt ontstaat steeds meer
vraag naar premieregelingen op basis van defined contribution
(DC). Daarbij ligt de premie (contributie) vast, maar hangt het
pensioenresultaat volledig af van het gevormde kapitaal en de
behaalde beleggingsresultaten die aan het individu worden
toegerekend. 

Vanuit de sectoren waarvoor PGB pensioenregelingen uitvoert,
komt steeds vaker de vraag of het fonds ook DC-regelingen
kan en wil uitvoeren. Momenteel bekijkt de wetgever of en
hoe bepaalde nadelen van het DC-product kunnen worden
weggenomen. PGB werkt aan een DC-regeling die de collec -
tiviteit en solidariteit van de huidige DB-regelingen combineert
met de individuele en transparante opzet van defined contri -
bution. In de loop van 2015 moeten de contouren van deze
regeling helder zijn.

Strategische vernieuwing
Ingrijpend kan ook de strategie- en toekomstdiscussie voor
PGB blijken als gevolg van de nieuwe wetgeving voor het APF.
Het kabinet stelt een nieuw type Algemeen Pensioenfonds
(APF) voor. Kleinere of krimpende pensioenfondsen kunnen
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moeten onderbrengen bij PGB. Dat wordt de ‘grote
verplichtstelling’ genoemd. Er is sprake van een ‘kleine
verplichtstelling’ als werkgevers en vakorganisaties overeen -
komen minimaal de pensioenafspraken uit de CAO te volgen,
maar niet vastleggen bij welk pensioenfonds dat moet
gebeuren. De discussie over grote en kleine verplichtstelling zal
de gemoederen zeker bezighouden en ook grote gevolgen
kunnen hebben voor de toekomst van PGB. 

VERSLAG VAN HET BESTUUR
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Bedragen in miljoenen euro’s

Toelichting 1 2014 2013

Activa
Beleggingen 4
- Vastgoed en infrastructuur 4.1 1.649 1.454
- Aandelen 4.2 6.523 4.593
- Vastrentende waarden 4.3 11.056 8.357
- Derivaten 4.4 586 298
- Overige beleggingen 4.5 0 11

19.814 14.713

Vorderingen en overlopende activa 5 184 34
Overige activa 6 1 10

19.999 14.757

Passiva
Stichtingskapitaal en reserves 7 757 655
Technische voorzieningen 8 18.531 13.695
Voorziening voor risico deelnemers 9 32 24
Overige schulden en overlopende passiva 10 679 383

19.999 14.757

Dekkingsgraad (in %) 104,09 104,78

(na voorgestelde bestemming van het saldo van baten en lasten)

1. De nummering verwijst naar de toelichting zoals opgenomen vanaf pagina 46.
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN
OVER 2014
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Bedragen in miljoenen euro’s

Toelichting 2014 2013

Baten
Premiebijdragen (van werkgevers en werknemers) 11 286 251
Beleggingsresultaten 12 2.769 229
Overige baten 13 13 10

3.068 490

Lasten
Pensioenopbouw 14 245 226
Indexering en overige toeslagen 15 0 0
Rentetoevoeging voorziening pensioenverplichtingen 16 55 48
Onttrekking uit voorziening pensioenverplichtingen voor pensioenuitkeringen 17 –          499 – 444
Onttrekking uit voorziening pensioenverplichtingen voor pensioenuitvoeringskosten 18 –            10 –             9
Wijziging marktrente 19.1 2.789 –         436
Wijziging overige actuariële uitgangspunten 19.2 –            97 0
Wijziging uit hoofde van overdracht van rechten 19.3 2.294 620
Overige wijzigingen in de voorziening pensioenverplichtingen 19.4 59 44

Totale wijziging voorziening pensioenverplichtingen 4.836 49

Pensioenuitkeringen 20 500 451
Pensioenuitvoeringskosten 21 26 22
Saldo overdracht van rechten 22 –       2.396 –         616

2.966 − 94

Saldo van baten en lasten 102 584

Bestemming van het saldo van baten en lasten:
Vereiste reserve 656 125
Vrije reserve –        554 459

102 584
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KASSTROOMOVERZICHT
OVER 2014
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Bedragen in miljoenen euro’s

2014 2013

Kasstroom uit pensioenactiviteiten
Ontvangen premies 282 269
Ontvangen waardeoverdrachten 1 2.076 293 
Betaalde pensioenuitkeringen –        500 –        451
Betaalde waardeoverdrachten –          26 –          13
Betaalde pensioenuitvoeringskosten –          26 –          22

Totaal kasstroom uit pensioenactiviteiten 1.806 76

Kasstroom uit beleggingsactiviteiten
Verkopen en aflossingen van beleggingen 3.834 3.035
Ontvangen directe beleggingsopbrengsten 444 397
Aankopen beleggingen –     6.138 –     3.293
Betaalde kosten van vermogensbeheer –          23 –          28
Ontvangen en gestelde zekerheden in liquide middelen 65 −        187

Totaal kasstroom uit beleggingsactiviteiten –     1.818 –         76

Netto kasstroom –          12 0
Koers- en omrekeningsverschillen op liquide middelen 0 0

Mutatie liquide middelen –          12 0

Liquide middelen einde boekjaar –            4 8
Liquide middelen begin boekjaar 8 8

Mutatie liquide middelen –          12 0

1. In het verslagjaar is de collectieve waardeoverdracht van tien ondernemingspensioenfondsen verwerkt. De hiervoor ontvangen liquide middelen zijn
verantwoord onder de ontvangen waardeoverdrachten.



1.  INLEIDING

1.1  Inleiding
Het doel van de Stichting Pensioenfonds voor de Grafische
Bedrijven, statutair gevestigd te Amsterdam (hierna ‘PGB’),
opgericht in 1953, is het nu en in de toekomst verstrekken van
uitkeringen aan gepensioneerden en nabestaanden ter zake
van ouderdom en overlijden. PGB geeft invulling aan de
uitvoering van de pensioenregeling voor ondernemingen en
onderdelen van ondernemingen die bedrijfsactiviteiten
uitoefenen die vallen onder de werkingssfeer van PGB. 

Consolidatiekring
PGB houdt alle aandelen in de uitvoeringsorganisatie Timeos
B.V. te Amsterdam. Timeos B.V. is een groepsmaatschappij,
maar wordt niet geconsolideerd in de jaarrekening van
pensioenfonds PGB in verband met de te verwaarlozen
betekenis, hetgeen wordt afgemeten aan de invloed van de
dochtermaatschappij op solvabiliteit en liquiditeit. PGB maakt
gebruik van de vrijstelling zoals bepaald in art. 2:407 lid 1 BW.

Alle bedragen zijn in miljoenen euro’s, tenzij anders vermeld.

1.2  Overeenstemmingsverklaring
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de
wettelijke bepalingen zoals deze zijn opgenomen in Titel 9
Boek 2 BW en met inachtneming van de Richtlijnen voor de
Jaarverslaggeving, in het bijzonder Richtlijn 610
Pensioenfondsen.

Het bestuur heeft op 4 juni 2015 de jaarrekening vastgesteld.

1.3  (Schatting-)wĳzigingen
In 2014 heeft het bestuur besloten tot toepassing van de
meest recente AG prognosetafel 2014 bij de waardering van
de voorziening pensioenverplichtingen. Als gevolg van de
minder sterk gestegen levensverwachting van mannen ten
opzichte van de AG Prognosetafel 2012-2062 is de voorziening
pensioenverplichtingen per 31 december 2014 met 97 (0,5%
van de pensioenverplichtingen) afgenomen.

2.  ALGEMENE GRONDSLAGEN

Opname van een actief of een verplichting
Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het
waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen
naar PGB zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar
kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans
opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling
daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen en
de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden
vastgesteld.

Indien een transactie ertoe leidt dat alle of nagenoeg alle
toekomstige economische voordelen en alle of nagenoeg alle
risico’s met betrekking tot een actief of een verplichting 
aan een derde zijn overgedragen, wordt het actief of de
verplichting niet langer in de balans opgenomen. Dit betekent
dat transacties worden verwerkt op handelsdatum en niet op
afwikkelingsdatum. Als gevolg hiervan kan sprake zijn van een
post ‘nog af te wikkelen transacties’. Deze post kan zowel 
een actief als een passief zijn. Verder worden activa en
verplichtingen niet meer in de balans opgenomen vanaf het
tijdstip waarop niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden
van waarschijnlijkheid van de toekomstige economische
voordelen en betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde.

Saldering van een actief en een verplichting
Een financieel actief en een financiële verplichting worden
gesaldeerd als nettobedrag in de balans opgenomen indien
sprake is van een wettelijke of contractuele bevoegdheid om
het actief en de verplichting gesaldeerd en gelijktijdig af te
wikkelen en bovendien de intentie bestaat om de posten op
deze wijze af te wikkelen. De met de gesaldeerd opgenomen
financiële activa en financiële verplichtingen samenhangende
rentebaten en rentelasten worden eveneens gesaldeerd
opgenomen.

Verantwoording van baten en lasten
Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop
zij betrekking hebben. Baten worden in de staat van baten en
lasten opgenomen wanneer een vermeerdering van het
economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering
van een actief of een vermindering van een verplichting, heeft
plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan
worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een
vermindering van het economisch potentieel, samenhangend
met een vermindering van een actief of een vermeerdering van
een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang
betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Schattingen en veronderstellingen
De opstelling van de jaarrekening in overeenstemming met
Titel 9 Boek 2 BW vereist dat het bestuur een oordeel vormt 
en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed
zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde
waarde van activa en verplichtingen en van baten en lasten. 
De schattingen en hiermee verbonden veronderstellingen zijn
gebaseerd op ervaringen uit het verleden en verschillende
andere factoren die gegeven de omstandigheden als redelijk
worden beschouwd. De uitkomsten hiervan vormen de 
basis voor het oordeel over de boekwaarde van activa en
verplichtingen die niet op eenvoudige wijze uit andere bronnen
blijkt. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze
schattingen.
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De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden
periodiek beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden
opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien
en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen
heeft. 

Verwerking van waardeveranderingen van beleggingen
Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen gerealiseerde en
ongerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen. 
Alle waardeveranderingen van beleggingen, inclusief valuta -
koersverschillen, worden als beleggingsopbrengsten in de 
staat van baten en lasten opgenomen. 

Bepaling vereiste reserve
De vereiste reserve wordt bepaald volgens de in het Financieel
Toetsingskader (FTK) voor pensioenfondsen gehanteerde
normen voor beleggingsrisico’s en verzekeringstechnische
risico’s. Voor de bepaling van de vereiste reserve wordt gebruik
gemaakt van het standaardmodel. Er wordt uitgegaan van de
feitelijke beleggingsportefeuille.

Vreemde valuta
Activa en verplichtingen in vreemde valuta worden
omgerekend naar euro’s, zijnde de functionele valuta, tegen 
de koers per balansdatum. Deze waardering is onderdeel 
van de waardering tegen reële waarde. Baten en lasten
voortvloeiende uit transacties in vreemde valuta’s worden
omgerekend tegen de koers per transactiedatum. Alle
valutakoersverschillen zijn verwerkt in de staat van baten en
lasten. Valutaresultaten voortvloeiend uit beleggingen zijn
opgenomen in het resultaat beleggingen.

De koers van de euro ten opzichte van de belangrijkste valuta is:

3.  SPECIFIEKE GRONDSLAGEN

Beleggingen

Algemeen
In overeenstemming met de Pensioenwet en Richtlijnen voor
de Jaarverslaggeving worden beleggingen gewaardeerd op
actuele waarde. Participaties in beleggingsinstellingen die
gespecialiseerd zijn in een bepaald soort beleggingen, worden
gerubriceerd en gewaardeerd volgens de grondslagen voor die
soort beleggingen. Beleggingen voor risico pensioenfonds en
voor risico deelnemers worden op dezelfde wijze gewaardeerd.
De overige vorderingen en schulden inzake vastgoed -
beleggingen, aandelen en vastrentende waarden betreffende
te vorderen respectievelijk te betalen posities of tijdelijke
banksaldi in verband met beleggingstransacties zijn opge -
nomen in de waardering van de betreffende beleggings -
categorie. In de specificaties worden deze als overig
gerapporteerd.

Vastgoed en infrastructuur
Beleggingen in direct vastgoed worden gewaardeerd tegen 
de actuele waarde, zijnde de reële waarde per balansdatum,
gebaseerd op door onafhankelijke deskundigen verrichte
taxaties. De taxaties vinden elk jaar plaats. Indien daartoe
aanleiding is, wordt bij de waardering rekening gehouden 
met de feitelijke verhuursituatie en/of renovatieactiviteiten.
Resultaten door wijziging in reële waarde worden in de staat
van baten en lasten verantwoord.

JAARREKENING 2014

PGB JAARVERSLAG 2014 47

Vreemde valuta per euro 31 dec. 2014 Gemiddelde 31 dec. 2013 Gemiddelde 31 dec. 2012
2014 2013

Britse pond (GBP) 0,7761 0,8040 0,8320 0,8216 0,8111

Japanse yen (JPY) 145,0790 144,9545 144,8300 129,4150 114,0000

Amerikaanse dollar (USD) 1,2101 1,2940 1,3779 1,3431 1,3184

Zwitserse frank (CHF) 1,2024 1,2139 1,2255 1,2179 1,2068



Beursgenoteerde (indirecte) beleggingen in vastgoed en
infrastructuur worden gewaardeerd tegen de per balansdatum
geldende beurskoers. Niet-beursgenoteerde (indirecte)
beleggingen in vastgoed en infrastructuur worden gewaar -
deerd tegen de actuele waarde, welke is bepaald op de netto
vermogenswaarde volgens opgave van de fondsbeheerder.

Aandelen
Beursgenoteerde aandelen en participaties in beursgenoteerde
beleggingsinstellingen zijn gewaardeerd tegen de per
balansdatum geldende beurskoers.

Niet-beursgenoteerde aandelen of participaties in beleggings -
fondsen worden gewaardeerd tegen de actuele waarde, welke
is bepaald op de netto vermogenswaarde volgens opgave van
de fondsbeheerder danwel de gecontroleerde jaarrekening van
het beleggingsfonds.Waar nodig worden correcties gemaakt
op basis van meer betrouwbare informatie aangaande deze
opgaven.

Vastrentende waarden 
Beursgenoteerde vastrentende waarden en participaties in
beursgenoteerde beleggingsinstellingen zijn gewaardeerd
tegen de per balansdatum geldende beurskoers, onder
toevoeging van de opgelopen rente. 

Indien vastrentende waarden of participaties in beleggings -
instellingen niet-beursgenoteerd zijn, vindt waardebepaling
plaats op basis van de geschatte toekomstige netto kasstromen
(rente en aflossingen) die uit de beleggingen zullen voort -
vloeien, contant gemaakt tegen de geldende marktrente en
rekening houdend met het risicoprofiel (kredietrisico en/of
oninbaarheid) en de looptijd, of anders conform opgave van de
fondsbeheerder.

Derivaten
Derivaten worden gewaardeerd tegen reële waarde, te weten
de relevante marktnotering of, indien die niet beschikbaar is,
de waarde die wordt bepaald met behulp van marktconforme
en toetsbare waarderingsmodellen, onder toevoeging van de
opgelopen rente. Derivaten met een positieve marktwaarde
worden opgenomen onder de beleggingen. Derivatenposities
met een negatieve marktwaarde worden opgenomen onder de
overige schulden en overlopende passiva.

Overige beleggingen
Overige beleggingen worden gewaardeerd op actuele waarde
en waar mogelijk tegen beurswaarde ultimo boekjaar. In geval
van hedgefunds en private equity wordt de waarde gebaseerd
op de opgave van derden, waarbij deze waarde is gebaseerd
op de reële waarde van de onderliggende beleggingen. Het
management van de betreffende beleggingsfondsen maakt
hierbij gebruik van schattingen, die later worden getoetst met
gecontroleerde jaarrekeningen.

Vorderingen en overlopende activa
Vorderingen en overlopende activa worden tegen nominale
waarde gewaardeerd, voor zover van toepassing onder aftrek

van noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van
oninbaarheid. Vorderingen en overlopende activa worden
onderscheiden van vorderingen in verband met beleggings -
transacties. Vorderingen uit hoofde van beleggingstransacties
worden gepresenteerd onder de beleggingen.

Overige activa

Liquide middelen
Liquide middelen worden tegen nominale waarde opgenomen.
Onder de liquide middelen zijn opgenomen die kas- en
banktegoeden die onmiddellijk opeisbaar zijn. Zij worden
onderscheiden van tegoeden in verband met beleggings -
transacties. Liquide middelen uit hoofde van beleggings -
transacties worden gepresenteerd onder de beleggingen.

Deelnemingen
Deelnemingen worden gewaardeerd tegen nettovermogens -
waarde, op basis van de grondslagen van het pensioenfonds.
Onder gebruikmaking van de vrijstelling in art. 2: 407 lid 1 BW
wordt er geen geconsolideerde jaarrekening opgesteld. De
deelneming Timeos B.V. brengt zelfstandig een jaarverslag uit.

Stichtingskapitaal en reserves

Vereiste reserve
Onder de vereiste reserve wordt opgenomen het bedrag aan
solvabiliteitsbuffers dat moet worden aangehouden in de
zogenaamde evenwichtssituatie van het vereiste vermogen 
van PGB.

Vrije reserve
Het saldo van baten en lasten wordt, voor zo ver niet
toegevoegd aan de vereiste reserve, toegevoegd aan de vrije
reserve.

Technische voorzieningen

Voorziening pensioenverplichtingen 
De voorziening pensioenverplichtingen wordt gewaardeerd op
actuele waarde (marktwaarde). De actuele waarde wordt
bepaald op basis van de contante waarde van de beste
inschatting van toekomstige kasstromen die samenhangen met
de op balansdatum onvoorwaardelijke pensioenverplichtingen.
Onvoorwaardelijke pensioenverplichtingen zijn de opge -
bouwde nominale aanspraken en de onvoorwaardelijke
(toeslag-)toezeggingen. De contante waarde wordt bepaald
met gebruikmaking van de door DNB voorgeschreven
rentetermijnstructuur.

Bij de berekening van de voorziening pensioenverplichtingen 
is uitgegaan van het op de balansdatum geldende pensioen -
reglement en van de over de verstreken deelnemersjaren
verworven aanspraken. Jaarlijks wordt door het bestuur
besloten of op de opgebouwde pensioenaanspraken een
toeslag kan worden verleend. Alle per balansdatum bestaande
toeslagbesluiten zijn in de berekening begrepen. Er wordt geen
rekening gehouden met toekomstige salarisontwikkelingen.
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Bij de berekening van de voorziening wordt rekening
gehouden met premievrije pensioenopbouw in verband met
arbeidsongeschiktheid op basis van de contante waarde van
premies waarvoor vrijstelling is verleend wegens arbeids-
ongeschiktheid.

De actuariële uitgangspunten zijn bepaald op prudente
grondslagen, waarbij rekening is gehouden met de te
verwachten trend in overlevingskansen.

De actuariële grondslagen en veronderstellingen zijn: 
– Onder de marktrente wordt verstaan de

rentetermijnstructuur per einde boekjaar zoals (maandelijks)
gepubliceerd door DNB gebaseerd op toepassing van UFR en
een driemaands middeling;

– Financieringssysteem van de jaarlijkse pensioenopbouw door
middel van doorsneepremie; 

– Overlevingstafels: AG prognosetafel 2014, zonder leeftijds -
terugstelling, waarbij een leeftijdsafhankelijke correctiefactor
wordt toegepast op de overlijdenskansen op grond van een
intern (fondsspecifiek) ervaringssterfte-onderzoek;

– De toeslagverlening van pensioenaanspraken gebeurt, alleen
indien de middelen dit toelaten en het bestuur daartoe een
besluit neemt, op basis van de Consumentenprijsindex alle
huishoudens, zoals deze wordt vastgesteld door het CBS;

– Voor de waardering van de pensioenverplichtingen geldt dat
de partner 3 jaar jonger is dan de verzekerde man en 3 jaar
ouder dan de verzekerde vrouw;

– Voor alle actieve verzekerden in de PGB-basisregeling is een
partnerpensioen verzekerd, welke voor de helft op risicobasis
is verzekerd;

– Kostenopslag ter grootte van 2% van de voorziening
pensioenverplichtingen ten behoeve van toekomstige
administratie- en excassokosten;

– Financiering van de op te bouwen aanspraken ineens, tot de
pensioendatum, van verzekerden die langer dan 2 jaar
arbeidsongeschikt zijn;

– Bij de bepaling van de pensioenopbouw voor arbeids -
ongeschikte deelnemers is geen rekening gehouden met een
revalidatiekans;

– Het standaardmoment van de pensioenuitkering vindt plaats
vanaf het moment van het bereiken van de AOW-
gerechtigde leeftijd;

– Voor niet-ingegane arbeidsongeschiktheid (langdurig zieken)
is een voorziening gevormd ter grootte van de schadelast
van de twee voorgaande jaren;

– Alle afwijkingen van de PGB-basisregeling zijn vastgelegd 
in aansluitingsovereenkomsten en worden meegenomen 
bij de bepaling van de voorziening pensioenverplichtingen.
De toezeggingen uit de aansluitingsovereenkomsten worden
conform bovenstaande grondslagen en veronderstellingen
gewaardeerd;

– Bij collectieve waardeovernames wordt een populatie -
specifieke ervaringssterfte afgeleid. Aan de hand van deze
populatiespecifieke ervaringssterfte wordt de koopsom
gecorrigeerd met een langleven-correctie. De ontvangen
langleven-opslagen worden aangehouden in de langleven-
voorziening. Op het moment dat de fondsspecifieke

ervarings sterfte wordt herijkt kan deze langleven-
voorziening (ten dele) vrij vallen tegen de (eventuele)
verzwaring van de VPV. 

Voorziening voor risico deelnemers
De waardering van de voorziening voor risico deelnemers
wordt bepaald door de waarde van de tegenover deze
voorziening aangehouden beleggingen. De deelnemer belegt
voor eigen rekening en risico en heeft onder specifieke
voorwaarden een inleggarantie. 

Overige schulden en overlopende passiva
Overige schulden en overlopende passiva worden tegen
nominale waarde gewaardeerd. Onder overige schulden wordt
de reeds beschikbare financiering voor de uitvoering van de
voorwaardelijke backservice verantwoord. De toekenning van
onvoorwaardelijke pensioenrechten vindt plaats op basis van
besluiten van sociale partners. In het kader van de wet VPL
(VUT, Prepensioen, Levensloop) kunnen voorwaardelijke
backservicerechten tot 2021 worden gefinancierd. De VPL
gelden zijn belegd in deposito's waarop de EONIA-rente wordt
vergoed. 

Collectieve waardeovernames
Aansluitingen worden verwerkt op het overdrachtsmoment
van de verplichtingen. Het resultaat dat ontstaat vanaf het
moment dat het contract is afgesloten tot het overdrachts -
moment, wordt, indien van toepassing, verantwoord onder 
het resultaat beleggingen.

Dekkingsgraad
De nominale dekkingsgraad van PGB wordt berekend door op
balansdatum het balanstotaal minus de overige voorzieningen,
voorziening voor risico deelnemers en overige schulden en
overlopende passiva te delen op de technische voorzieningen
zoals opgenomen in de balans.

Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is conform de directe methode
opgesteld. Dit houdt in dat alle ontvangsten en uitgaven ook
als zodanig worden gepresenteerd. Onderscheid wordt
gemaakt tussen kasstromen uit pensioenactiviteiten en
beleggingsactiviteiten. Onder de post ontvangen waarde -
overdrachten zijn de liquide middelen verantwoord die bij 
de waardeovernames zijn ontvangen.
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4. BELEGGINGEN

De ontwikkelingen in de beleggingsportefeuille zijn als volgt
samen te vatten: 

De totale waarde van de portefeuille is inclusief 219 (2013:
153 miljoen) collateral en exclusief 318 (2013: 169 miljoen)
derivaten met een negatieve marktwaarde. 

Van de beleggingen wordt 32 (2013: 24) aangehouden voor
risico van individuele deelnemers. De premiebijdragen voor
risico van deelnemers worden belegd in de beleggingsmix 
van PGB. Hiervoor wordt geen separaat beleggingsdepot
aangehouden. Deelnemers beleggen voor eigen rekening 
en risico en hebben onder specifieke voorwaarden een
inleggarantie. De inleggarantie heeft ultimo 2014 geen
intrinsieke waarde (2013: nihil). 

Van de beleggingen wordt 38 (2013: 29) aangehouden voor
de VPL. De beschikbare middelen worden belegd in deposito’s. 

In 2014 heeft een aantal collectieve waardeovernames
plaatsgevonden, welke grotendeels in liquide middelen (2.076)
zijn voldaan. Het restant is gefinancierd door de overdracht van
beleggingen (186), kortlopende vorderingen (134) en op
andere wijze (9). Het totaal van deze waardeovernames ad
2.405 wordt toegelicht in paragraaf 22 Saldo overdracht van
rechten. Met de verkregen middelen heeft pensioenfonds PGB
beleggingen aangekocht, die passend zijn binnen de
strategische beleggingsmix. De overgenomen beleggingen zijn
gealloceerd aan de beleggingscategorieën en onder de
aankopen verantwoord.
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Bedragen in miljoenen euro’s

Vastgoed en Aandelen Vastrentende Derivaten Overige Totaal
infrastructuur waarden beleggingen

Stand per 1 januari 2013 1.324 3.984 8.396 370 19 14.093

Aankopen/verstrekkingen 232 467 2.920 — 1 3.620

Verkopen/aflossingen –       57 –      404 –     2.377 –      169 –           1 –  3.008    

Herwaardering –       62 533 –        539 –      113 1 – 180

Subtotaal 1.437 4.580 8.400 88 20 14.525

Vorderingen en schulden inzake — 4 13 — 7 24
beleggingstransacties

Mutatie liquide middelen 17 9 –         56 41 –         16 – 5

Rubricering overige schulden — — — 169 — 169

Stand per 31 december 2013 1.454 4.593 8.357 298 11 14.713

Stand per 1 januari 2014 1.454 4.593 8.357 129 11 14.544

Aankopen/verstrekkingen 900 2.082 3.858 1 — 6.841

Verkopen/aflossingen –       832 –      855 –     2.734 159 –      2 –     4.264

Herwaardering 140 691 1.570 –       17 — 2.384

Subtotaal 1.662 6.511 11.051 272 9 19.505

Mutatie vorderingen en schulden — –           9 – 5 — — – 14 
inzake beleggingstransacties

Mutatie liquide middelen –       13 21 10 – 4 – 9 5

Rubricering overige schulden — — — 318 — 318

Stand per 31 december 2014 1.649 6.523 11.056 586 — 19.814

1. Het verschil tussen de stand per 1 januari 2014 en de stand per 31 december 2013 bestaat uit de herrubricering van  derivaten met een negatieve
marktwaarde (169) onder de Overige schulden.
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De reële waarde van de beleggingen wordt bepaald volgens
een hiërarchisch onderscheid in waarderingsmethoden.
Niveau 1 : De waarde van de belegging is gebaseerd op direct

waarneembare marktnoteringen in een actieve 
markt.

Niveau 2 : De waarde wordt vastgesteld aan de hand van 
waarderingsmodellen waarin gebruik is gemaakt 
van waarneembare marktdata.

Niveau 3 : De waarde wordt vastgesteld met waarderings-
modellen en technieken, waarbij inschattingen zijn 
gemaakt door het management vanwege het 
ontbreken van volledig waarneembare marktdata.

Schattingen van de actuele waarde zijn momentopnames,
gebaseerd op de marktomstandigheden en de beschikbare
informatie over het financiële instrument. Deze schattingen 
zijn van nature subjectief en bevatten onzekerheden en een
significante oordeelsvorming (bijvoorbeeld rentestand,
volatiliteit, schatting van kasstromen, etc.) en kunnen daarom
niet met precisie worden vastgesteld. Op basis van de hiervoor
beschreven indeling is de beleggingsportefeuille als volgt in te
delen:
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Bedragen in miljoenen euro’s

Per 31 december 2014 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Totaal

Vastgoed en infrastructuur 346 346 957 1.649

Direct vastgoed — — 44 44

Indirect vastgoed en infrastructuur 337 346 913 1.596

Overig 9 — — 9

Aandelen 5.711 732 80 6.523

Aandelen mature markets 4.258 228 — 4.486

Aandelen emerging markets 1.409 504 — 1.913

Durfkapitaal — — 80 80

Overig 44 — — 44

Vastrentende waarden 10.899 74 83 11.056

Staatsobligaties 6.521 — — 6.521

Bedrijfsobligaties 3.320 74 — 3.394

Deposito’s 150 — — 150

Inflatieobligaties 898 — — 898

Leningen op schuldbekentenis — — 10 10

Overig 10 — 73 83

Derivaten (incl. schuldpositie) — 268 — 268

Rentederivaten — 420 — 420

Valutaderivaten — − 153 — − 153

Grondstofderivaten — — — —

Overig — 1 — 1

Overige beleggingen — — — —

Totaal beleggingen 16.956 1.420 1.120 19.496

Procentuele verdeling 87% 7% 6% 100%



De waarde van de derivaten is inclusief derivaten met een
negatieve marktwaarde. Hierdoor wijkt de waarde 318
(2013:169) af van de balanswaarde beleggingen.

Voor de meerderheid van de beleggingen is sprake van
objectief vast te stellen frequente marktnoteringen. De
betreffende aandelen, obligaties en beleggingsfondsen zijn
opgenomen onder niveau 1 en worden gewaardeerd tegen de
slotkoers.

Bij de waardering van derivaten wordt gebruik gemaakt van
algemeen aanvaarde waarderingsmodellen en -technieken,
waarbij de inputvariabelen afkomstig zijn uit een actieve markt,
zoals interbancaire rentecurves, swap rentes, of valutakoersen.
De betreffende swaps en valutatermijncontracten zijn
opgenomen onder niveau 2. De berekende waarden worden
dagelijks afgestemd met de tegenpartijen in het kader van het
collateral managementproces.

Niet-genoteerde beleggingsfondsen in vastgoed en infra -
structuur, direct onroerend goed en onderhandse leningen zijn
opgenomen onder niveau 3. Ook beleggingen in durfkapitaal
zijn onder level 3 opgenomen.

De waarde van niet-genoteerde beleggingsfondsen is geba -
seerd op de netto vermogenswaarde zoals gerapporteerd door
de beheerder. De aannames van de beheerder zijn afhankelijk
van de specifieke beleggingen en zijn daarmee niet direct
waarneembaar en vragen een bepaalde mate van professionele
expertise op het betreffende marktsegment. De gebruikte
methoden om de waarde te bepalen bevatten daarmee
subjectieve elementen, waardoor de reële waarde kan afwijken
van de waarde die bij verkoop gerealiseerd zou worden.

PGB bewaakt de kwaliteit van het waarderingsproces door 
de gerapporteerde waarden achteraf te vergelijken met de
gecertificeerde jaarcijfers van het beleggingsfonds en tussen -
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Bedragen in miljoenen euro’s

Per 31 december 2013 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Totaal

Vastgoed en infrastructuur 247 315 892 1.454

Direct vastgoed — — 48 48

Indirect vastgoed en infrastructuur 247 293 844 1.384

Overig — 22 — 22

Aandelen 4.027 484 82 4.593

Aandelen mature markets 3.530 — — 3.530

Aandelen emerging markets 497 461 — 958

Durfkapitaal — — 82 82

Overig — 23 — 23

Vastrentende waarden 8.404 – 55 8 8.357

Staatsobligaties 4.423 — — 4.423

Bedrijfsobligaties 2.678 — — 2.678

Deposito’s 1 662 — — 662

Inflatieobligaties 641 — — 641

Leningen op schuldbekentenis — — 8 8

Overig —  –    55 — – 55

Derivaten (incl. schuldpositie) — 129 — 129

Rentederivaten — 61 — 61

Valutaderivaten — 64 — 64

Grondstofderivaten — — — —

Overig — 4 — 4

Overige beleggingen — 8 3 11

Totaal beleggingen 12.678 881 985 14.544

Procentuele verdeling 87% 6% 7% 100%

1. De vergelijkende cijfers 2013 zijn aangepast aan de gebruikte indeling voor 2014. De deposito’s (662) zijn ingedeeld onder niveau 1 in plaats van onder niveau 2.



tijdse waardeontwikkelingen te monitoren en waar gewenst
tussentijds te bespreken met de beheerder. De waardering kan
hoger of lager zijn, maar het bestuur verwacht op basis van
verrichte interne controles, waaronder vergelijking van prijzen
afgegeven in het verleden met later gecontroleerde
jaarrekeningen, dat dit niet materieel zal zijn.

De waarde van directe vastgoedbeleggingen wordt tenminste
eenmaal per jaar extern getaxeerd door onafhankelijke,
gecertificeerde en beëdigde taxateurs. De taxateurs volgen 
de taxatierichtlijnen van de stichting ROZ-IPD vastgoedindex 
en stellen taxaties op in overeenstemming met de Practice
Statements uit de International Valuation Standards, zoals
gepubliceerd door RICS (Royal Institutional of Chartered
Surveyors). De uitkomsten van de hertaxaties worden
beoordeeld aan de hand van het interne waarderingsmodel 
dat de uitvoeringsorganisatie van PGB hanteert. Daarbij wordt
rekening gehouden met de aanbevelingen van het Platform
Taxateurs en Accountants zoals dat in oktober 2012 is
gepubliceerd. Het taxatieproces is vooraf met het bestuur
afgestemd.

De waarde van onderhandse leningen wordt bepaald aan de
hand van de netto contante waarde van de toekomstige
kasstromen, waarbij de marktrente wordt gehanteerd met een
risico-opslag voor het debiteuren- en liquiditeitsrisico.

Onder niveau 3 zijn ook enkele beleggingen opgenomen die
resteren na de verkoop van de belangen in hedgefunds. 
Het betreft 1 aan beleggingen die niet vrij verhandelbaar zijn.
De waarde is gebaseerd op de laatste prijsopgave van de
fondsbeheerder.

Securities Lending
PGB heeft zelf geen programma lopen voor het uitlenen van
effecten. Bij de participatie in enkele beleggingsfondsen staan
de fondsvoorwaarden het gebruik van effectenuitleen toe. PGB
heeft de voorwaarden van eventuele leenprogramma’s
beoordeeld en voldoende prudent bevonden.

4.1  Vastgoed en infrastructuur

De directe vastgoedportefeuille is volledig in Nederland belegd
en bestaat voor een bedrag van 22 (2013: 24) uit winkel -
bedrijven, 22 (2013: 23) uit kantoorgebouwen en 0 (2013: 1)
uit woningen. De huidige en verwachte leegstand heeft een
significante invloed op de waardering. De directe vastgoed -
portefeuille heeft naar de aard van de beleggingen een
beperkte verhandelbaarheid.

In de portefeuille is voor 3 (2013: 3) een kantoorgebouw
opgenomen dat verhuurd is aan de uitvoeringsorganisatie van
PGB. Met betrekking tot de vrije verhandelbaarheid door PGB
gelden geen restricties voor dit kantoorgebouw.

De toekomstverwachtingen in de Nederlandse markt voor
zakelijk vastgoed hebben geleid tot een afwaardering van het
direct vastgoed. De afwaardering in 2014 bedraagt 3 (2013:
12). Alle objecten zijn ultimo jaar getaxeerd en de externe
taxatie is onverkort doorgevoerd (conform bestaand beleid). 

De indirecte beleggingen betreffen participaties in vastgoed -
maatschappijen en infrastructuur. Deze zijn vooral gecon -
centreerd in Europa 58% (2013: 63%) en Noord Amerika 
20% (2013: 17%).

4.2  Aandelen

In bovenstaande opstelling is doorkijk toegepast op de
beleggingsfondsen en zijn de exposures zoveel als mogelijk
toegedeeld aan de verschillende marktsegmenten. De
aandelen zijn voor 82% )2013: 80%) belegd in volwassen
markten en voor 18% (2013: 20%) in opkomende markten.

De waarde van durfkapitaal is nagenoeg gelijk gebleven.

Per balansdatum zijn er door PGB geen aandelen uitgeleend
(2013: nihil). In beperkte mate gebeurt dit wel bij enkele
beleggingsfondsen waarin PGB participeert.
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31 dec. 2014 31 dec. 2013

beurs niet- beurs niet-
geno- beurs geno- beurs
teerd geno- teerd geno-

teerd teerd

Direct vastgoed — 44 — 48
Indirect vastgoed en 
infrastructuur (via beleg-
gingsfondsen) 337 1.259 247 1.137

Overige — 9 — 22

Balanswaarde 337 1.312 247 1.207

31 dec. 2014 31 dec. 2013

beurs niet- beurs niet-
geno- beurs geno- beurs
teerd geno- teerd geno-

teerd teerd

Aandelen volwassen 4.486 — 3.530 —
markten

Aandelen opkomende 1.409 504 497 461
markten

Durfkapitaal — 80 — 82

Overige — 44 — 23

Balanswaarde 5.895 628 4.027 566



4.3  Vastrentende waarden

Staatsobligaties betreffen vastrentende waarden uitgegeven
door overheden in Nederland, Duitsland, Oostenrijk en Finland.
De inflatieobligaties betreffen obligaties uitgegeven door de
Franse overheid. De bedrijfsobligaties betreffen uitsluitend
emissies in euro en hebben een goede kredietwaardigheid
(zogenaamde investment grade credits). Per balansdatum zijn
geen vastrentende waarden uitgeleend (2013: nihil).

Een deel van de obligatieportefeuille met een totale
marktwaarde van 39 (2013: 55) is gestort in een gesepareerd
depot als zekerheid voor derivaten met een negatieve
marktwaarde. Deze obligaties staan niet ter vrije beschikking
van PGB.

Onder leningen op schuldbekentenis zijn leningen inbegrepen
van 10 (2013: 8) aan premiebijdragende ondernemingen.

4.4  Derivaten

Onderdeel van het beleggingsbeleid is het gebruik van
financiële derivaten, voor zover dit passend is. De
portefeuillestructuur en het risicoprofiel, berekend inclusief de
economische effecten van derivaten, dienen zich binnen de
door het bestuur vastgestelde grenzen te bevinden.

Voor derivaten met een positieve waarde per 31 december
2014 zijn zekerheden ontvangen. Deze zekerheden bedragen
334 (2013: 190) en bestaan voor 219 (2013: 153) uit liquide
middelen en voor 115 (2013: 37) uit staatsobligaties met een
rating van minimaal A-. 

PGB monitort dagelijks de hoogte van de ontvangen zeker -
heden. Indien hiertoe aanleiding is, worden van tegenpartijen
aanvullende zekerheden gevraagd. De omvang van de
ontvangen zekerheden moet, per individuele tegenpartij, in
samenhang worden gezien met derivatenposities met een
negatieve marktwaarde.

4.5  Overige beleggingen

Onder overige beleggingen heeft PGB haar beleggingen in
hedgefondsen, private equity en overige beleggingen vanuit
collectieve waardeovernames opgenomen. Dit betreft enkele
illiquide restposities. De waarde van deze posities bedraagt 0
(totaal belang in 2013: 11). De illiquide posities zullen tot het
einde van de looptijd worden aangehouden.

5.  VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA

Onder Waardeovernames is het bedrag opgenomen dat uit
hoofde van overeenkomsten tot collectieve waardeoverdracht
op balansdatum nog niet (volledig) is voldaan. Alle vorderingen
hebben een resterende looptijd van korter dan één jaar. Onder
de post premie is een bedrag voor oninbaarheid opgenomen.
Het betreft een bedrag van 0,1 (2013: 0,1).

6.  OVERIGE ACTIVA
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31 dec. 2014 31 dec. 2013

beurs niet- beurs niet-
geno- beurs geno- beurs
teerd geno- teerd geno-

teerd teerd

Staatsobligaties 6.521 — 4.423 —

Bedrijfsobligaties 3.394 — 2.678 —

Inflatieobligaties 898 — 641 —

Deposito’s — 150 — 662

Leningen op — 10 — 8
schuldbekentenis

Overige 20 63 — – 55

Balanswaarde 10.833 223 7.742 615

Bedragen in miljoenen euro’s

31 dec. 2014 31 dec. 2013

Rentederivaten 545 215

Valutaderivaten 40 79

Overig 1 4

Balanswaarde 586 298

Bedragen in miljoenen euro’s

31 dec. 2014 31 dec. 2013

Waardeovernames 134 —

Premie 49 32

Overige vorderingen 1 2

Balanswaarde 184 34

Bedragen in miljoenen euro’s

31 dec. 2014 31 dec. 2013

Liquide middelen — 8

Overige activa 1 2

Balanswaarde 1 10



Onder de overige activa worden de liquide middelen en andere
activa verantwoord. Onder de liquide middelen worden die kas -
middelen en tegoeden op bankrekeningen opgenomen die
onmiddellijk dan wel op korte termijn opeisbaar zijn. Op balans -
datum is het saldo liquide middelen 4 negatief. De liquide
middelen zijn daarom opgenomen onder overige schulden.

Onder de overige activa wordt onder andere de 100%
deelneming in Timeos B.V. verantwoord. Timeos B.V. is een
groepsmaatschappij, maar wordt niet geconsolideerd in de
jaarrekening van pensioenfonds PGB in verband met de te
verwaarlozen betekenis. De activiteiten van Timeos B.V.
bestaan uit het verlenen van diensten op het gebied van
balansbeheer en pensioenbeheer. Timeos B.V. brengt
zelfstandig een jaarrekening uit. De nettovermogenswaarde
van Timeos B.V. is in 2014 niet gewijzigd.

7.  STICHTINGSKAPITAAL EN RESERVES

Bij de vaststelling van de vereiste reserve wordt uitgegaan van
de feitelijke mix in de evenwichtssituatie. De vereiste reserve bij
de strategische mix in de evenwichtssituatie bedraagt 3.115
(2013: 2.068).

In de vrije reserve is 1.134 euro (2013: 1.134 euro) stichtings -
kapitaal opgenomen. 

Vereiste reserve

Het minimaal vereist eigen vermogen is vastgesteld op 4,1%
(2013: 4,1%) van de voorziening pensioenverplichtingen.
Uitgaande van de vereiste reserve van 2.748 (2013: 2.092)
resteert een aanvullend vereist eigen vermogen van 1.980
(2013: 1.531).

HERSTELPLAN

Belangrĳkste uitgangspunten van het herstelplan
Het PGB bestuur heeft naar aanleiding van haar financiële
positie per 31 december 2008 een herstelplan opgesteld en
het na een positief advies van de Deelnemersraad ingediend bij
de toezichthouder. Dit herstelplan is in 2009 door de
toezichthouder goedgekeurd. Het kortetermijnherstelplan is
ultimo 2013 beëindigd. Het langetermijnherstelplan is nog
steeds van kracht. Inmiddels zijn de volgende aanpassingen
doorgevoerd: 
● In 2011 is op basis van een ALM studie een aantal

belangrijke aanpassingen doorgevoerd. Deze hebben
betrekking op het beleid toeslagverlening en de nood -
maatregel van korting op pensioenen en uitkeringen welke
een positief effect hebben op het herstelpad. Tevens is het
strategisch beleggingsbeleid op basis van de studie
aangepast. 

● Bij het strategische beleggingsbeleid wordt uitgegaan van
een principeverdeling van 30% zakelijke waarden, 50%
vastrentende waarden en 20% alternatieve beleggingen
(vastgoed, infrastructuur, hedgefunds en commodities).
Hiermee is gekozen voor een meer defensieve rendement/
risico verhouding ten opzichte van de oude verdeling van
1/3, 1/3, 1/3.

● Het renterisicobeleid en het valutarisicobeleid zijn specifieker
opgesteld, passend binnen het risicoprofiel van het
vigerende herstelplan voor het pensioenfonds.

● De premie voor de basis PGB regeling is verhoogd naar een
niveau van 19,5% voor pensioenopbouw en risicodekking.

● PGB heeft een voorwaardelijke toeslagambitie die gelijk is
aan een over een periode van 15 jaar verwacht behoud van
koopkracht van minimaal 90%. De koopkracht wordt
gemeten met de ontwikkeling van de Consumenten -
prijsindex van alle huishoudens, zoals deze wordt vastgesteld
door het CBS.

● Als laatste middel om het noodzakelijke minimum niveau
van dekkingsgraad te bereiken staat het bestuur van PGB
korting van rechten en uitkeringen ter beschikking. Dit
middel wordt alleen ingezet als alle andere middelen niet
meer tot de oplossing leiden en zal met in achtneming van
de belangen van alle betrokkenen worden gebruikt.

● Het renterisicobeleid en het valutarisicobeleid zijn specifieker
opgesteld, passend binnen het risicoprofiel van het
vigerende herstelplan voor het pensioenfonds.

Feitelĳke situatie herstelplan 31 december 2014
Ultimo 2014 bedraagt het minimaal vereist eigen vermogen
(MVEV) 104,1% (2013: 104,1%). Eind 2014 bedraagt de
dekkingsgraad 104,1% (2013: 104,8%) en bevindt zich
onafgerond nipt onder het te bereiken niveau van het MVEV.
Daarmee is er sprake van een dekkingstekort.

Per 1 januari 2015 is de Wet aanpassing financieel
toetsingskader (nFTK) van kracht en komen alle lopende
herstelplannen te vervallen. Als een pensioenfonds zich volgens
de regels van deze wet per 1 januari 2015 in reservetekort
bevindt, zal binnen zes maanden een nieuw herstelplan
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Bedragen in miljoenen euro’s

Vereiste Vrije Totaal
reserve reserve

Stand per 1 jan. 2013 1.967 – 1.896 71

Uit bestemming saldo van 125 459 584
baten en lasten 2013

Stand per 31 dec. 2013 2.092 – 1.437 655

Uit bestemming saldo van 656 – 554 102
baten en lasten 2014

Stand per 31 dec. 2014 2.748 – 1.991 757

Bedragen in miljoenen euro’s

31 dec. 2014 31 dec. 2013

Minimaal vereist eigen vermogen 768 561

Aanvullend vereist eigen vermogen 1.980 1.531

Vereiste reserve 2.748 2.092



moeten worden ingediend. In het nieuwe herstelplan dient de
dekkingsgraad binnen twaalf jaar boven het niveau van het
Vereist Eigen Vermogen uit te komen.

Bĳgesteld herstelpad
Op basis van de nieuwe beleidskeuzes en de lagere verwachte
toekomstige rendementen, zoals voorgeschreven in het Besluit
financieel toetsingskader pensioenfondsen (artikel 23, para -
meters), is in 2013 een nieuw herstelpad berekend. Dit laat
zien dat de verwachte dekkingsgraad ultimo 2014 op 109,8%
zou moeten uitkomen, boven het minimaal vereist eigen
vermogen. De werkelijke dekkingsgraad is ultimo 2014
uitgekomen op 104,1%. De ontwikkeling van de dekkings -
graad in het verslagjaar naar de bijdrage van de diverse
elementen ten opzichte van het herstelplan wordt in de
onderstaande tabel weergegeven.

Tabel 21: Vergelijking van feitelijk herstelpad met de prognose
conform oorspronkelijke herstelplannen van pensioenfonds
PGB (in percentages)

8.  TECHNISCHE VOORZIENINGEN

De pensioenverplichtingen van PGB zijn gewaardeerd tegen de
actuele waarde per balansdatum. Deze actuele waarde wordt
vastgesteld met behulp van de door het Actuarieel Genoot -
schap gepubliceerde prognosetafel 2014, met toepassing van
de PGB leeftijdsafhankelijke ervaringssterfte en een kosten -
opslag van 2 procent. Inherent aan schattingen, zoals voor de
ervaringssterfte, is dat deze op een later moment op basis van
meer recente informatie bijgesteld kunnen worden. De voor -
ziening pensioenverplichtingen kan hierdoor hoger of lager
uitvallen.

Het mutatieoverzicht voor de voorziening pensioen -
verplichtingen is als volgt:

Ultimo boekjaar bedraagt de gehanteerde DNB gemiddelde
marktrente 1,84% (2013: 2,73%). Net als in 2013 is de
methodiek van de DNB-marktrente gebaseerd op toepassing
van de UFR en een driemaands middeling. Per 1 januari 2015
vervalt de driemaandsmiddeling als gevolg van de Wet aan -
passing financieel toetsingskader. Op basis van de rente -
termijnstructuur met toepassing van de UFR zonder de
driemaandsmiddeling zouden de pensioenverplichtingen
ultimo 2014 op 19.297 (2013: 13.889) zijn uitgekomen. 
De stijging van de voorziening zonder driemaandsmiddeling
bedraagt 5.408; dat is 523 (2013: 155) meer dan de stijging
van de voorziening met driemaandsmiddeling. 

In 2014 is een aantal collectieve waardeovernames uitgevoerd,
welke onder de post saldo van inkomende en uitgaande
waardeoverdrachten is verantwoord. Verdere toelichting wordt
verstrekt onder paragraaf 22 Saldo overdracht van rechten.

De wijziging overige actuariële uitgangspunten betreft het
effect van de overgang op de nieuwe overlevingstafel, de door
het Actuarieel Genootschap gepubliceerde prognosetafel
2014. Volgens deze tafel is de toekomstige stijging van de
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In procenten

Gerealiseerd Volgens
herstelplan

Dekkingsgraad per 1 januari 104,8 104,8

M1 Premie 0,2 0,1

M2 Uitkering 0,2 0,2

M3 Indexering 0,0 0,0

M4 Renteverandering –       18,1 0,0

M5 Overrendement 17,1 4,7

M6 Overig –         0,1 0,0

Dekkingsgraad per 31 december 104,1 109,8

Jaar Werkelijk Prognose Prognose
verloop dekkingsgraad dekkingsgraad

dekkingsgraad (lange termijn (korte termijn
herstelplan) herstelplan)

2008 96,8 96,9 95,5

2009 109,8 97,3 95,8

2010 108,1 98,5 96,4

2011 99,4 101,0 98,1

2012 100,5 103,5 99,5

2013 104,8 106,2 104,1

2014 104,1 109,0

2015 — 111,8

2016 — 114,7

2017 — 117,6

2018 — 120,0

2019 — 121,8

2020 — 123,6

2021 — 125,3

2022 — 128,1

2023 — 131,7

Bedragen in miljoenen euro’s

2014 2013

Stand 1 januari 13.695 13.646

Pensioenopbouw 245 239

Indexering en overige toeslagen — —

Rentetoevoeging 55 48

Onttrekking voor pensioen- – 499 – 444
uitkeringen

Onttrekking voor pensioen- – 10 – 8
uitvoeringskosten

Wijziging marktrente 2.789 – 436

Wijziging overige actuariële – 97 0
uitgangspunten

Saldo van inkomende en uitgaande 2.294 613
waardeoverdrachten

Overige wijzigingen 59 37

Stand 31 december 18.531 13.695



levenskansen van mannen minder groot dan volgens de
prognosetafel 2012-2062. Daardoor valt een deel van de
voorziening vrij.

In 2014 is een inhaalslag op arbeidsongeschiktheidsmutaties
gedaan. Dat heeft geleid tot een verhoging van de
voorziening. Daarnaast is als gevolg van de hogere schadelast
de voorziening voor nieuwe schadegevallen verhoogd. De
voorziening is hierdoor in totaal met 39 verhoogd. Een andere
belangrijke component van de overige wijzigingen zijn de
correcties naar aanleiding van de controles op de lopende
uitkeringen die zijn uitgevoerd bij de migratie naar het nieuwe
pensioenadministratiesysteem. Het effect daarvan is 17.

Voor een toelichting op de verschillende andere posten wordt
verwezen naar de toelichting op de staat van baten en lasten. 

De voorziening pensioenverplichtingen is naar categorieën van
deelnemers als volgt samengesteld:

De post pensioenverplichtingen van 18.531 (2013: 13.695) 
is de contante waarde van de verwachte toekomstige kas -
stromen, vermeerderd met een opslag van 2% (2013: 2%)
voor toekomstige uitvoeringskosten.

De pensioenverplichtigen zijn zodanig bepaald dat er geen
sprake is van een financieringsachterstand. Naar hun aard
hebben de technische voorzieningen in het algemeen een
langlopend karakter.

Korte beschrĳving van de basis pensioenregeling
De basis pensioenregeling is een voorwaardelijk geïndexeerde
middelloonregeling met een pensioenrichtleeftijd van 67 jaar.
Jaarlijks wordt een aanspraak op ouderdomspensioen
opgebouwd van 1,75% van de in dat jaar geldende pensioen -
grondslag. Daarnaast bestaat de mogelijkheid excedent -
contracten af te sluiten met specifieke aanvullingen op de
hoofdregeling. De pensioengrondslag is gelijk aan het loon
verminderd met de franchise. Onder loon wordt verstaan het in
een jaar werkelijke verdiende brutoloon inclusief alle vaste en
variabele loonbestanddelen. De franchise wordt jaarlijks
vastgesteld. Tevens bestaat er recht op nabestaandenpensioen.
Jaarlijks beslist het bestuur van PGB over de mate waarin de
opgebouwde aanspraken worden geïndexeerd. 

Overeenkomstig artikel 10 van de Pensioenwet kwalificeert de
pensioenregeling zich als een uitkeringsovereenkomst.

Toeslagverlening
De toeslag in een jaar is voorwaardelijk en is afhankelijk van
een vastgestelde matrix gebaseerd op de hoogte van de
dekkingsgraad. De toeslag is maximaal gelijk aan de stijging
van de consumentenprijsindex alle huishoudens, zoals
vastgesteld door het CBS. Er is geen recht op toekomstige
toeslagen. Het is niet zeker of en in hoeverre, op basis van de
Richtlijn dekkingsgraad en ontwikkeling pensioen, in de
toekomst toeslagen kunnen worden verleend. PGB heeft geen
geld gereserveerd voor toekomstige toeslagen.

Voor het antwoord op de vraag of er voldoende financiële
middelen voor toeslagverlening zijn, toetst het bestuur jaarlijks
de dekkingsgraad van pensioenfonds PGB aan een afgespro -
ken beleidsregel. Met de Richtlijn dekkingsgraad en ontwikke -
ling pensioen krijgen de (gewezen) deelnemer en de pensioen -
gerechtigde inzicht in de mogelijke ontwikkeling van hun
pensioen. Het bestuur heeft besloten om op de pensioen -
aanspraken per 1 januari 2015 geen toeslag te verlenen. 
De som van niet toegekende toeslagen bedraagt per 1 januari
2015: 14,29% (samengesteld 15,18%) en heeft betrekking op
de jaren 2005 tot en met 2014.
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Bedragen in miljoenen euro’s

31 december 2014 31 december 2013
€ aantal € aantal

Actieve deelnemers 5.307 51.386 3.908 45.353

Pensioengerechtigden 7.952 70.230 6.061 59.801

Gewezen deelnemers 5.272 136.936 3.726 124.076

Pensioenverplichtingen

inclusief toekomstige kosten uitvoering pensioenregeling 18.531 258.552 13.695 229.230



9.  VOORZIENING VOOR RISICO DEELNEMERS

Het verloop in de voorziening voor risico deelnemers is als
volgt:

10.  OVERIGE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA

Deze schulden hebben een resterende looptijd van korter dan
één jaar. Onder de ‘Schulden aan kredietinstellingen’ is de
negatieve stand op de bankrekeningen opgenomen.

De derivaten met een negatieve marktwaarde worden onder
de ‘Overige schulden’ en overlopende passiva gerubriceerd.
Deze post derivaten betreft de marktwaarde van afgeleide
financiële instrumenten, die worden aangehouden voor het
verminderen van balansrisico’s, zoals rente- en valutarisico. 
De waardering is afhankelijk van de waardeontwikkeling van
de onderliggende instrumenten en kan sterk fluctueren.

10.1  Derivaten

Per balansdatum zijn in het kader van derivaten door PGB
zekerheden gesteld ter waarde van 39 (2013: 55). De omvang
van de gestelde zekerheden moet, per individuele tegenpartij,
in samenhang worden gezien met derivatenposities met een
positieve balanswaarde. Dit verklaart het verschil tussen 
de balanspost en de omvang van de gestelde zekerheden.
Hiervoor wordt ook verwezen naar de toelichting in 
paragraaf 4.4

10.2  Schulden uit hoofde van onderpand in liquide 
middelen

PGB ontvangt liquide middelen als zekerheid voor de reële
waarde van derivatencontracten. Deze middelen worden in het
kader van risicospreiding uitgezet op kortlopende deposito’s.
Eind 2014 bedraagt de omvang van de liquide middelen inzake
verkregen onderpand 219 (2013: 153).

10.3  Nog te verwerken uit collectieve waardeovernames
Per balansdatum zijn er uit collectieve waardeovernames nog
te verwerken bedragen uit separate overeenkomsten van
overdracht. Deze saldi zullen worden aangewend voor de
omzetting in extra aanspraken.

10.4  VPL
De VPL (VUT, Prepensioen, Levensloop) heeft betrekking op de
reeds beschikbare financiering voor de uitvoering van de
voorwaardelijke backservice. Binnen PGB worden drie separate
regelingen geadministreerd: voor de Grafimedia, voor de sector
Kartonnage- en Flexibele Verpakkingenbedrijf en voor de
sector Verf- en Drukinkt. De toekenning van onvoorwaardelijke
pensioenrechten vindt plaats op basis van besluitvorming door
sociale partners. In het kader van de wet VPL kunnen voor -
waardelijke backservicerechten tot 2021 worden gefinancierd.
De VPL gelden zijn belegd in deposito’s waarop een rente
wordt vergoed die gebaseerd is op de EONIA-rente.

Op grond van reglementaire bepalingen wordt binnen de
sector Kartonnage- en Flexibele Verpakkingenbedrijf een
premie geheven van 1,5% van de loonsom. De premie over
2014 is toegevoegd aan de VPL. Toekenningen vinden plaats
voor 1 januari 2021 of indien van toepassing bij eerdere
ingang van het pensioen vanaf 1 januari 2015.

In 2014 zijn geen premies geheven ter financiering van de VPL
voor de Grafimedia. Sociale partners hebben besloten de
regeling, na de aanwending van de reeds beschikbare
middelen, niet langer voort te zetten.

Het onvoorwaardelijk maken van backservicerechten voor de
Grafimedia vindt per geboortejaar plaats. Eind 2014 zijn voor
de Grafimedia de voorwaardelijke rechten van de geboorte -
jaren tot en met 1957 onvoorwaardelijk gemaakt. In 2014 zijn
de rechten van het geboortejaar 1957 (2013: 1956) ingekocht
voor een bedrag van 9 (2013: 11). 
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Bedragen in miljoenen euro’s

2014 2013

Stand 1 januari 24 15

Inleg en stortingen 5 11

Uitkeringen en onttrekkingen –          1 –          3

Beleggingsresultaten risico deelnemers 4 1

Balanswaarde 32 24

Bedragen in miljoenen euro’s

Toelichting 31 dec. 2014 31 dec. 2013

Derivaten 10.1 318 169

Schulden uit hoofde van
onderpand in liquide middelen10.2 219 153

Nog te verwerken uit 
collectieve waardeovernames 10.3 60 —

VPL 10.4 38 29

Premiedepots 17 11

Belastingen en premies 
sociale verzekeringen 11 10

Schulden aan kredietinstellingen 4 —

Overige schulden 12 11

Balanswaarde 679 383

Bedragen in miljoenen euro’s

2014 2013

Rentederivaten 125 154

Valutaderivaten 193 15

Stand 31 december 318 169



Voor deelnemers aan de regeling van de sector Kartonnage- 
en Flexibele Verpakkingenbedrijf en voor de sector Verf- en
Drukinkt worden de voorwaardelijke backservicerechten
onvoorwaardelijk gemaakt bij pensionering.

RISICOBEHEER

Beleid en risicobeheer
Het bestuur beschikt over meerdere beleidsinstrumenten om
risico’s te beheersen. De belangrijkste financiële risico’s worden
beheerst met de normstelling, risicomaatstaven en afspraken
uit het beleggingsbeleid, premiebeleid, toeslagenbeleid,
korting beleid en de pensioenregeling. De inzet van deze
instrumenten is toegelicht in het bestuursverslag. Voorts
beschikt het bestuur over een specifiek risicobeleid en risico -
register met een beschrijving van de gekozen risicomaatstaven
en risiconormen. Het bestuur voert periodiek een risicoanalyse
uit en gebruikt de uitkomsten om haar beleid bij te sturen.

Solvabiliteitsrisico
PGB wordt bij het beheer van de pensioenverplichtingen en de
financiering daarvan geconfronteerd met risico’s. De belang -
rijkste doelstelling van PGB is het nakomen van de pensioen -
toezeggingen. Voor het realiseren van deze doelstelling wordt
gestreefd naar een toereikende solvabiliteit op basis van de
marktwaarde van de pensioenverplichtingen.

Het belangrijkste risico voor PGB betreft het solvabiliteitsrisico,
ofwel het risico dat PGB niet beschikt over voldoende
vermogen ter dekking van de pensioenverplichtingen. 

De solvabiliteit wordt gemeten op basis van algemeen
geldende normen welke door de toezichthouder worden
opgelegd. In het uiterste geval kan het noodzakelijk zijn dat
PGB verworven pensioenaanspraken en pensioenuitkeringen
moet verminderen. 

Dekkingsgraad
De aanwezige dekkingsgraad heeft zich als volgt ontwikkeld:

De premie 2014 draagt bij aan herstel, waardoor M1 positief
is. De uitkeringen (M2) hebben een positief effect op de
dekkingsgraad omdat de dekkingsgraad ultimo 2013 boven de
100% is uitgekomen. Er is geen toeslag verleend waardoor M3
0% bedraagt. De daling van de rente heeft een negatief effect
van 18,1% op de dekkingsgraad (M4). Daarentegen hebben
de beleggingsrendementen na aftrek van de benodigde rente
een positief effect op de dekkingsgraad van 17,1% (M5). In
M6 zitten overige effecten en kruiseffecten die invloed op de
dekkingsgraad hebben.

In 2014 hebben de beleggingen van PGB 18,27% (2013:
1,74%) opgebracht. Het vermogen steeg mede als gevolg v
an collectieve waardeovernames (2,4 miljard) van 14,4 naar
19,3 miljard. De gewogen gemiddelde rente waarmee de
pensioenverplichtingen moeten worden berekend, daalde
echter van 2,7% eind 2013 naar 1,8% eind 2014, waardoor
de voorziening pensioenverplichtingen met nagenoeg
hetzelfde bedrag (4,8 miljard) is gestegen.

In plaats van de actuele marktrente (driemaandsgemiddelde)
wordt sinds september 2012 een methode (ultimate forward
rate) gebruikt voor het berekenen van de verplichtingen
waarbij de rente bij zeer lange looptijden oploopt naar een
afgesproken vast percentage van 4,2%. De rekenrente die
pensioenfondsen mogen hanteren, komt daarmee gemiddeld
op een iets hoger niveau te liggen. Voor pensioenfonds PGB
komt die reken rente eind december uit op de vermelde 1,8%.
De hogere rente komt de dekkingsgraad ten goede. Zonder
deze verhoging van de rente en de driemaandsmiddeling was
de dekkingsgraad 8,9%-punt lager geweest. De dekkingsgraad
ultimo 2014 is net onder het Minimaal Vereist Eigen Vermogen
uitgekomen, maar dit had geen consequenties.
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Bedragen in miljoenen euro’s

2014 2013

Stand 1 januari 29 27

Inleg en stortingen 18 13

Uitkeringen en onttrekkingen –          9 –          11

Rentevergoeding — —

Stand 31 december 38 29

In procenten

2014 2013

Dekkingsgraad per 1 januari 104,8 100,5

M1 Premie 0,2 0,1

M2 Uitkering 0,2 0,0

M3 Indexering — —

M4 Renteverandering –      18,1 3,2

M5 Overrendement 17,1 1,5

M6 Overig –        0,1 –        0,5

Dekkingsgraad per 31 december 104,1 104,8



Opstelling Vereist Eigen Vermogen
Om het solvabiliteitsrisico te beheersen worden bij PGB buffers
in het vermogen aangehouden. Bij de berekening van deze
buffers past PGB het standaardmodel toe. 

PGB belegt in langlopende vastrentende waarden waarmee al
een deel van de risico´s wordt afgedekt. Ter afdekking van
renterisico’s heeft PGB rentederivaten (nominale renteswaps)
afgesloten. Bij het bepalen van de vereiste buffer voor het
renterisico is rekening gehouden met de netto positie, dus
inclusief de derivaten met een negatieve marktwaarde. De
berekening van het vereist eigen vermogen en het hieruit
voortvloeiende tekort aan het einde van het boekjaar is als
volgt:

Bij de vaststelling van het vereist eigen vermogen wordt van de
feitelijke beleggingsmix uitgegaan om aan te sluiten bij de
actuele balans. Daarbij wordt gerekend met de evenwichts -
situatie. De evenwichtssituatie is de fictieve situatie waarbij de
algemene reserve exact toereikend is om het totale effect van
voorgeschreven negatieve scenario’s op te vangen. De eerste
stap (iteratie) bij de vaststelling van het vereist eigen vermogen
is ter bepaling van de buffer voor de feitelijke beleggingen en
verplichtingen. Eind 2014 bedraagt deze zogeheten toets -
waarde solvabiliteit 2.536 (2013: 1.945). Het vereist eigen
vermogen in de evenwichtssituatie bij de feitelijke beleggings -
mix bedraagt eind 2014 2.748 (2013: 2.092). De waarde in de
evenwichtssituatie is hoger dan de berekening volgens de
eerste iteratie, omdat er voor het verschil tussen het vereist

eigen vermogen en het aanwezige vermogen ook weer een
buffer moet worden aangehouden.

Het vereist eigen vermogen in de evenwichtssituatie van de
strategische beleggingsmix is 116,8% (2013: 115,3%) en
bedraagt 3.115 (2013: 2.079).

De vereiste buffer is per 31 december 2014 ten opzichte van
31 december 2013 gedaald als percentage van de voorziening.
Dat wordt vooral veroorzaakt door de lagere rente. De toe te
passen schok op de rente is dan ook lager. Dit compenseert
ruimschoots de verlaagde renteafdekking, het grotere aandeel
Emerging Markets obligaties en de hogere buffer voor
valutarisico.

Marktrisico’s (S1-S4)
Het marktrisico omvat het renterisico, het risico zakelijke
waarden, het valutarisico en het grondstoffenrisico. De
strategie van PGB met betrekking tot het beleggingsrisico
wordt bepaald door de beleggingsdoelstellingen. Het
marktrisico wordt op dagelijkse basis beheerst in
overeenstemming met de aanwezige beleidskaders en
richtlijnen. De overall marktposities worden periodiek
gerapporteerd aan het bestuur.

Renterisico (S1)
Het renterisico is het risico dat het saldo van de waarden van
de beleggingsportefeuille in vastrentende waarden en van de
pensioenverplichtingen verandert als gevolg van veranderingen
in de marktrente. 

Voor de beheersing van het renterisico bewaakt PGB
maandelijks de kasstromen van de beleggingsportefeuille in
vastrentende waarden en stemt die af op de voorziening
pensioenverplichtingen. Aan het begin van het verslagjaar
bedroeg de strategische renteafdekking 50%. In de loop van
2014 is deze verlaagd naar 45%. De bandbreedte is gehand -
haafd op 2,5%. Het renterisico is berekend met inachtneming
van de kasstromen van de vastrentende waarden (kasstroom -
methode). Het renterisico daalde (in procenten van de voor -
ziening) in 2014 door de lagere rentestand. De schok op de
rente waarmee rekening moet worden gehouden, is namelijk
kleiner naarmate de rente lager is. De lagere renteafdekking
had een verhogend effect. Per saldo daalde de buffer
uitgedrukt in procenten van de voorziening. 

De beste maatstaf om te meten of het rente-risicobeleid
effectief is, is de ‘Present Value of 1 basispoint’ (PV01). 
Deze maatstaf meet hoe gevoelig een looptijdsegment 
(hierna: bucket) is in euro’s voor de verandering van de rente
met 1 basispunt. Bij de beoordeling van de PV01 wordt in
ogenschouw genomen of het aantal onderscheiden buckets op
basis waarvan de rentecurve in dit verband is opgedeeld - recht
doet aan het soort posities dat het fonds inneemt. Door aan
elke bucket een maximale PV01-limiet te koppelen wordt het
renterisico van de nominale pensioenverplichtingen beheerst.
De rentegevoeligheid wordt ook gemeten door middel van de

duratie. De duratie is de (met de contante waarde van de
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Bedragen in miljoenen euro’s

31 dec. 2014 31 dec. 2013

Voorziening pensioen- (a) 18.531 13.695
verplichtingen

Buffers:

S1 Renterisico 631 597

S2 Risico zakelijke waarden 2.271 1.673

S3 Valutarisico 554 285

S4 Grondstoffenrisico — —

S5 Kredietrisico 112 110

S6 Verzekeringstechnisch risico 492 356

Diversificatie-effect –  1.312 –    929

Toetswaarde solvabiliteit (b) 2.748 2.092 

(in de evenwichtssituatie)

Vereist vermogen (a+b) 21.279 15.787
(artikel 132 Pensioenwet)

Aanwezig vermogen 1 19.288 14.350

Saldo aanwezig versus vereist –     1.991 –  1.437
eigen vermogen 

1. Het ‘Aanwezig vermogen’ bestaat uit het ‘Stichtingskapitaal en reserves’
en de ‘Technische voorzieningen’.



kasstromen) gewogen gemiddelde resterende looptijd in jaren.
De duratie en het effect van de renteafdekking kunnen als
volgt worden samengevat:

Op de balansdatum is de duratie van de totale beleggings -
portefeuille korter dan de duratie van de nominale verplich -
tingen. Er is derhalve sprake van een zekere vorm van ‘duratie-
ongelijkheid’. Dit betekent dat bij een rentestijging de waarde
van de totale beleggingen minder snel daalt dan de waarde
van de verplichtingen (bij toepassing van de actuele markt -
rentestructuur), waardoor de dekkingsgraad zal stijgen. Bij een
rentedaling zal de waarde van de totale beleggingen minder
snel stijgen dan de waarde van de verplichtingen, waardoor de
dekkingsgraad zal dalen.

De kasstromen in de verschillende looptijdsegmenten van de
toekomstige pensioenverplichtingen worden voor 45%
afgedekt (“gematched”) met kasstromen uit de beleggings -
portefeuille. Het matchen van de kasstromen gebeurt door het
kopen van langlopende obligaties en door middel van het

inzetten van renteswaps. De afdekking in de buckets met korte
looptijden is hoger, zodat de afdekking in de buckets met
lange looptijden lager kan zijn, zonder dat de afdekking in de
totale beleggingsportefeuille onder de 45% is uitgekomen.
Zodra in de totale beleggingsportefeuille de mate van afdek -
king boven of onder de 45% uitkomt (met een band breedte
van 2,5%), wordt er in principe een swaptransactie gesloten
om de mate van afdekking van de totale portefeuille weer op
45% te stellen.

PGB heeft het verschil in de rentetypische looptijd terug -
gebracht door het aangaan van renteswaps en bewaakt
bovendien de rentegevoeligheid op de looptijd van de
rentecurve. Bij een renteswap wordt een vaste lange rente
geruild tegen een variabele korte rente. PGB ontvangt in dit
geval een lange rente, vergelijkbaar met de kasstroom van een
langlopende obligatie en betaalt daarvoor een variabele korte
rente (bijvoorbeeld EONIA). Hierdoor wordt de ongelijkheid van
de kasstromen verkleind, maar PGB wordt wel blootgesteld
aan de ontwikkeling van de korte rente die het aan de tegen -
partij dient te betalen. Bij het afsluiten van een rente swap
worden ongelijkheidsrisico’s afgedekt en worden nieuwe
risico’s geïntroduceerd die gepaard gaan met dit soort
instrumenten (zoals liquiditeits-, tegenpartij- en juridisch risico).
Deze risico’s worden onder meer afgedekt door het opeisen
van onderpand en het afsluiten van contracten.

Op basis van de verwachte kasstromen volgens actuariële
grondslagen zien de kasstromen van PGB er op de lange
termijn als volgt uit:
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Balans- 31 dec. 31 dec.
waarde 2014 2013

Duratie van de:

– vastrentende waarden 

(voor rentederivaten) 11.056 11,1 9,7

– totale beleggingsportefeuille 19.814 8,3 8,6

– (nominale) pensioen-

verplichtingen 18.531 16,5 15,5

Bedragen in miljoenen euro’s

Balans- Totale < 1 1 - 5 5 - 10 10 - 20 > 20
waarde nominale jaar jaar jaar jaar jaar

kasstroom

Vastrentende waarden 10.888 12.819 964 2.349 2.791 3.313 3.401

Rentederivaten 420 1.092 −   1.183 128 160 242 1.744

inclusief schuldpositie

Pensioenverplichtingen 18.531 26.429 567 2.431 3.317 7.181 12.933

Saldo –  7.223 –  12.518 –  786 46 –  366 –  3.626 –  7.788



De solvabiliteit van PGB is gevoelig voor wijzigingen in het
renteniveau en deze gevoeligheid wordt tweewekelijks
beoordeeld. Een daling van de rentestand met 1% heeft een
negatief effect op het vermogen van 1,1 miljard en een stijging
van de rentestand met 1% heeft een positief effect van circa
1,2 miljard. Onderstaande tabellen geven een indruk daarvan.

De looptijdverdeling van de vastrentende waarden is als volgt:

Risico zakelĳke waarden (S2)
Het vereist eigen vermogen voor aandelenrisico inclusief
vastgoedbeleggingen en infrastructuur is gebaseerd op een
grote koersdaling van de index. Daarbij geldt een onderscheid
tussen beursgenoteerde aandelen 'mature markets' (75%) en
aandelen 'emerging markets' (25%). De laatste categorie is
risicovoller dan de eerste: aandelen van dit type blijken grotere
waardeschommelingen te kennen dan beursgenoteerde
aandelen op volwassen markten. Een nadere detaillering van
de beleggingen in vastgoed en infrastructuur naar de aard van
de belegging is als volgt:
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Bedragen in miljoenen euro’s

Stand bij 1% Stand ultimo Stand bij 1%
rentedaling boekjaar rentestijging

Voorziening pensioenverplichtingen 22.025 18.531 15.813

Vastrentende waarden (exclusief derivaten) 12.328 10.888 9.725

Rentederivaten 853 420 – 102

Saldo ultimo boekjaar –  8.844 –  7.223 –  5.986

Bedragen in miljoenen euro’s

31 december 2014 31 december 2013
% %

Resterende looptijd < 1 jaar 853 7 884 11

Resterende looptijd 1 - 5 jaar 1.400 13 1.072 13

Resterende looptijd 5 - 10 jaar 2.002 18 1.457 17

Resterende looptijd > 10 jaar 6.801 62 4.944 59

Balanswaarde 11.056 100 8.357 100

Bedragen in miljoenen euro’s

CATEGORIE 31 december 2014 31 december 2013
% %

Kantoren 22 1 22 1

Winkels 22 1 24 2

Woningen — — 2 0

Fondsbeleggingen in vastgoed en infrastructuur 1.605 98 1.406 97

Balanswaarde 1.649 100 1.454 100



De segmentatie van vastgoed en infrastructuur naar regio is als
volgt:

Bij deze tabel is gebruik gemaakt van het inzicht in de feitelijke
posities van de indirecte beleggingen. 

Van de beleggingen in Europees vastgoed en infrastructuur
bevindt 437 (2013: 473) zich in Nederland. 

De segmentatie van de aandelenportefeuille naar sector is als
volgt:

De segmentatie van de aandelenportefeuille naar regio is als
volgt:

Bij bovenstaande tabel is gebruik gemaakt van het inzicht in de
feitelijke posities van de indirecte beleggingen.
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Bedragen in miljoenen euro’s

REGIO 31 december 2014 31 december 2013
% %

Europa 971 58 910 63

Noord-Amerika 322 20 250 17

Pacific 142 9 233 16

Emerging markets 214 13 61 4

Balanswaarde 1.649 100 1.454 100

Bedragen in miljoenen euro’s

SECTOR 31 december 2014 31 december 2013
% %

Financiële instellingen 986 15 729 16

Handel en industriële bedrijven 2.759 42 2.143 47

Serviceorganisaties 697 11 612 13

Andere instellingen 2.081 32 1.109 24

Balanswaarde 6.523 100 4.593 100

Bedragen in miljoenen euro’s

REGIO 31 december 2014 31 december 2013
% %

Europa 2.022 31 1.762 38

Noord-Amerika 2.437 37 1.467 32

Pacific 790 12 540 12

Emerging markets 1.274 20 824 18

Balanswaarde 6.523 100 4.593 100



Valutarisico (S3)
Valutarisico is het risico dat de waarde van een belegging
wijzigt als gevolg van veranderingen in valutakoersen. Met het
beleggen in vreemde valuta wordt een valutarisico genomen,
aangezien de verplichtingen in euro’s luiden. Het strategische
valutabeleid van PGB is gericht op het grotendeels afdekken
van valutaposities met behulp van valutatermijncontracten. In
de praktijk betekent dit dat PGB de valuta’s van de ontwikkelde
landen in 2014 vrijwel volledig afdekt en de valuta’s van de
opkomende markten niet afdekt. Deze praktische insteek is
vooral ingegeven door de kosten van het afdekken en het
soms zelfs ontbreken van de mogelijkheden daartoe in de
opkomende markten. 

Het aandeel dat buiten de euro wordt belegd, bedraagt ultimo
jaar circa 38,2% (2013: circa 34%) van de beleggingsporte -
feuille. De belangrijkste vreemde valuta daarin zijn in
procenten: USD 47%, GBP 11% en JPY 10% (2013: USD
41%, GBP 14% en JPY 9%).

Het strategisch beleid van PGB is om vrijwel alle vreemde
valutaposities af te dekken. In verband met de aanhoudende
onzekerheid in het eurogebied is in 2014 besloten om de
maximale positie in vreemde valuta te verhogen van 10% naar
20%. Eind 2014 is 87,4% (2013: 88,7%) afgedekt naar de
euro. Door de lagere afdekking is de aan te houden buffer
toegenomen tot 554 (2013: 285). Eind 2014 is de waarde van
de uitstaande valutatermijncontracten -153 (2013: 64). 

De beleggingen in vreemde valuta kunnen per categorie als
volgt worden gespecificeerd:

Bij deze tabel is gebruik gemaakt van het inzicht in de feitelijke
posities van de indirecte beleggingen.
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Bedragen in miljoenen euro’s

CATEGORIE 31 december 2014 31 december 2013
% %

Vastgoed en infrastructuur 1.014 14 826 17

Aandelen 5.620 76 3.772 77

Vastrentende waarden 738 9 267 5

Derivaten en overige beleggingen 53 1 35 1

Balanswaarde 7.425 100 4.900 100



De valutapositie voor en na afdekking door valutaderivaten is
als volgt weer te geven:

Bij deze tabel is gebruik gemaakt van het inzicht in de feitelijke
posities van de indirecte beleggingen (doorkijk). In de tabel is
aangesloten met de balanswaarde van de beleggingen. Het
strategische beleid is om maximaal 10% aan exposure in
vreemde valuta toe te staan.

Grondstoffenrisico (S4)
PGB heeft geen posities in grondstoffen en is daarom niet
gevoelig voor een daling van de grondstoffenprijzen.

Kredietrisico (S5)
Kredietrisico is het risico van financiële verliezen voor PGB als
gevolg van faillissement of betalingsonmacht van tegenpartijen
waarop PGB (potentiële) vorderingen heeft. Hierbij kan onder
meer worden gedacht aan partijen die obligatieleningen
uitgeven, banken waar deposito’s worden geplaatst en markt -
partijen waarmee over the counter (OTC-)derivatenposities
worden aangegaan. 

Beheersing van het kredietrisico vindt plaats door diversificatie,
het stellen van positielimieten voor tegenpartijen, zowel op
product- als op totaalniveau, het stellen van limieten voor de
kredietbeoordeling van de portefeuilles, tegenpartijen en het

land van hoofdtoezicht op deze tegenpartijen, het vragen van
onderpand en het hanteren van prudente verstrekkings -
normen. Ter afdekking van het settlementrisico wordt door
PGB enkel direct belegd in markten waar een voldoende
betrouwbaar clearing- en settlementsysteem functioneert.
Voordat in nieuwe markten wordt belegd, wordt eerst
onderzoek gedaan naar de waarborgen op dit gebied. Met
betrekking tot niet-beursgenoteerde beleggingen, met name
OTC-derivaten, wordt door PGB enkel gewerkt met tegen -
partijen waarmee ISDA/CSA overeenkomsten zijn afgesloten,
zodat posities van PGB adequaat worden afgedekt door
onderpand. Deze zekerheden bestaan alleen uit liquide
middelen en hoogwaardige staatsobligaties. Liquide middelen
worden op deposito uitgezet bij tegenpartijen met een krediet -
waardigheid van minimaal A-, gevestigd in een (toezicht)land
met een kredietwaardigheid van minimaal AA. Voorts worden
positielimieten aangehouden voor deposito’s en voor een
totaalbedrag aan vorderingen (bijvoorbeeld als gevolg van
netto-derivatenposities). Het kredietrisico is berekend op basis
van de verwachte kasstromen van alle vastrentende waarden
(kasstroommethodiek). 

In de onderstaande tabel wordt de verdeling van de
vastrentende beleggingen naar sector weergegeven:
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Bedragen in miljoenen euro’s

31 december 2014 31 dec. 2013

VALUTA Vastgoed- Aandelen Vast- Derivaten Totaal Valuta- Netto- Netto-
beleggingen rentende en overige derivaten positie positie

waarden beleggingen

voor afdekking afdekking na afdekking

EUR 635 903 10.318 493 12.349 4.797 17.146 13.062

GBP 269 533 — 5 807 –    623 184 215

JPY 135 568 — 2 705 –    629 76 177

USD 337 2.380 738 42 3.497 – 2.657 840 256

Overige 273 2.139 — 4 2.416 –    848 1.568 1.003

Totaal 1.649 6.523 11.056 546 19.774 40 19.814 14.713

Bedragen in miljoenen euro’s

SECTOR 31 december 2014 31 december 2013
% %

Overheidsinstellingen 7.419 67 5.214 62

Financiële instellingen 1.286 12 1.311 16

Handel en industriële bedrijven 1.600 14 1.331 16

Serviceorganisaties 569 5 416 5

Overige 182 2 85 1

Balanswaarde 11.056 100 8.357 100



De samenstelling van de vastrentende waarden naar regio kan
als volgt worden samengevat:

Bij deze tabellen is gebruik gemaakt van het inzicht in de
feitelijke posities van de indirecte beleggingen.

Ten aanzien van de kredietwaardigheid van de debiteuren van
de vastrentende portefeuille kan het volgende overzicht
worden gegeven:
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31 december 2014 Bedragen in miljoenen euro’s

REGIO Overheid Financiële Reële economie Totaal
instellingen

Nederland en andere EU-landen 7.418 708 1.361 9.487

Europa (niet-EU) — 79 71 150

Noord-Amerika — 237 478 715

Zuid-Amerika — 100 219 319

Japan — 7 — 7

Zuid-Oost Azië — 170 190 360

Overige — 18 — 18

Balanswaarde 7.418 1.319 2.319 11.056

31 december 2013 Bedragen in miljoenen euro’s

REGIO Overheid Financiële Reële economie Totaal
instellingen

Nederland en andere EU-landen 5.214 912 1.182 7.308

Europa (niet-EU) — 48 36 84

Noord-Amerika — 221 369 590

Zuid-Amerika — 37 106 143

Japan — 2 — 2

Zuid-Oost Azië — 29 15 44

Midden-Oosten — 4 9 13

Overige — 58 115 173

Balanswaarde 5.214 1.311 1.832 8.357

1. De rating van de Nederlandse overheidsobligaties is verlaagd van AAA naar AA+.
2. De rating van de Nederlandse overheidsobligaties is verlaagd van AAA naar AA+.
3. Betreft deposito’s.

Bedragen in miljoenen euro’s

31 december 2014 31 december 2013
% %

AAA 1 2.375 21 3.734 45

AA 2 5.641 51 1.918 23

A 2.170 20 1.855 22

BBB 399 4 137 2

BB 179 2 57 1

B 51 — 29 —

lager dan B 9 — 3 —

Geen Rating 3 232 2 624 7

Balanswaarde 11.056 100 8.357 100



PGB heeft bedrijfsobligaties in haar portefeuille voor 54 (2013:
34) in Italië en voor 7 (2013: 21) in Ierland. Vanwege het besluit
slechts in hoogwaardige Europese staatsobligaties te beleggen,
heeft PGB bewust een concentratierisico geaccepteerd op
voornamelijk Nederland en Duitsland. PGB heeft alleen
bedrijfs obligaties met een minimale kredietwaardigheid van
BBB en stuurt de portefeuille op een gewogen gemiddelde
kredietkwaliteit van A. Vanwege de risicoconcentratie in de
financiële sector in het universum van de benchmark heeft het
bestuur besloten een maximum van 25% in te stellen voor de
financiële instellingen. Voorts beperken beleggingen in banken
zich tot banken met een hoge kredietwaardigheid. PGB heeft
geen posities in Cyprus, Griekenland, Hongarije, Portugal en
Spanje. 

Actuariële risico’s (S6)

Verzekeringstechnische risico’s
De belangrijkste actuariële risico’s zijn de risico’s van langleven,
kortleven en arbeidsongeschiktheid.

Het langlevenrisico is het belangrijkste verzekeringstechnische
risico. Langlevenrisico is het risico dat deelnemers langer blijven
leven dan gemiddeld verondersteld wordt bij de bepaling van
de voorziening pensioenverplichtingen. Als gevolg hiervan
volstaat de opbouw van het pensioenvermogen niet voor de
uitkering van de pensioenverplichtingen. Door toepassing van
de meest recente prognosetafel 2014 van het Actuarieel
Genootschap is het langleven risico nagenoeg geheel verdis -
conteerd in de waardering van de pensioenverplichtingen.

Het kortlevenrisico betekent dat PGB in geval van overlijden
voor de pensioenleeftijd (dit is de eerste dag van de maand
waarin de AOW wordt ontvangen) mogelijk een nabestaan -
den pensioen moet toekennen. Het arbeidsongeschikt -
heidsrisico betreft het risico dat PGB voorzieningen moet
treffen voor premievrijstelling bij invaliditeit. De risico’s van
overlijden voor de pensioenleeftijd en van arbeidsongeschikt -
heid zijn verdisconteerd in de doorsneepremie. Het verschil met
de werkelijke kosten wordt verwerkt via het resultaat. In de
technische analyse is de AG prognosetafel van de overlevings -
kansen 2014 toegepast. Eind 2014 is bovendien beoordeeld of
er aanleiding is de toegepaste ervaringssterfte aan te passen.
Dat bleek niet het geval. Voor de collectief overgedragen
pensioenverplichtingen waarvoor een opslag is gevraagd op de
koopsom wegens naar verwachting betere levenskansen is
deze opslag in de voorziening opgenomen. Naarmate er meer
jaren ervaring met de overlevingskansen met deze groepen
deelnemers is, zullen zij meer gewicht in de schaal leggen bij
de beoordeling van de ervaringssterfte en zal deze extra
voorziening kunnen vervallen. De actuariële uitgangspunten
voor de risicopremie worden periodiek beoordeeld.

Gezien de omvang van PGB wordt vrijwel geen gebruik
gemaakt van herverzekering. 

Toeslagrisico
Het bestuur van PGB heeft de ambitie om op de pensioenen
toeslag te verlenen. De mate waarin dit kan worden gerea -
liseerd is afhankelijk van de ontwikkelingen in de dekkings -
graad, rente, beleggingsrendementen, prijsinflatie en
demografie. Wanneer deze componenten zich ongunstig
ontwikkelen, bestaat het risico dat PGB geen toeslag kan
verlenen. In het meest ongunstige geval bestaat het risico dat
de aanspraken zelfs verminderd moeten worden. Uitdrukkelijk
wordt opgemerkt dat de toeslagverlening voorwaardelijk is.
Het toeslagrisico betreft een risico voor de deelnemers. 

Kostenrisico
Ter dekking van toekomstige administratiekosten van ingegane
pensioenen is in de voorziening pensioenverplichtingen een
opslag van 2% opgenomen. Periodiek worden de grondslagen,
waaronder deze excasso-opslag, getoetst. De opgebouwde
voorziening van 2% is voldoende om de kosten van de
uitvoering te betalen indien er geen premieontvangsten meer
zijn.

Liquiditeitsrisico (S7)
Liquiditeitsrisico is het risico dat beleggingen niet tijdig en/of
niet tegen een aanvaardbare prijs kunnen worden omgezet in
liquide middelen, waardoor PGB op korte termijn niet aan zijn
verplichtingen kan voldoen. Waar de overige risicocompo -
nenten vooral de langere termijn betreffen (solvabiliteit), gaat
het hierbij om de kortere termijn.

Dit risico kan worden beheerst door in het strategische
beleggingsbeleid voldoende ruimte aan te houden voor de
liquiditeitsposities. Bij een oordeel over dit risico moet tevens
rekening worden gehouden met de directe beleggings -
opbrengsten en andere inkomsten zoals premies. Daarnaast
kan de financiële afwikkeling van derivaten grote mutaties
teweeg brengen in de liquide middelen. 

PGB heeft relatief grote posities in (passief beheerde) staats -
obligaties en (passief beheerde) aandelen in Noord-Amerika en
in Europa. Deze beleggingen kunnen relatief snel, zonder
direct waardeverlies te leiden, te gelde worden gemaakt om
een eventuele onvoorziene uitstroom van geldmiddelen te
financieren. PGB heeft de omgang met liquiditeitsrisico
genormeerd en daarvoor een lange termijn strategische
liquiditeitsrisicomaatstaf en een dagelijkse treasury
liquiditeitsprofielmonitor ingevoerd. 

De lange termijn strategische liquiditeitsrisicomaatstaf luidt als
volgt:
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Liquiditeitsrisicomaatstaf

Liquidity coverage 
ratio (strategisch)

Matching portfolio + Return portfolio 
exclusief onroerend goed en infrastructuur

schokken op derivatenexposures



De limiet voor deze maatstaf luidt als volgt: ‘de teller moet
minimaal 4 keer zo groot zijn als de noemer.’ De schokken die
gehanteerd worden, zijn vergelijkbaar met de FTK-schokken
die DNB hanteert voor de berekening van het Vereist Eigen
Vermogen. Over de lange termijn strategische liquiditeits -
maatstaf wordt maandelijks gerapporteerd. Ultimo 2014 komt
de liquiditeitsmaatstaf uit op 15,1 en komt daarmee ruim
boven de norm van 4 uit.

De dagelijkse treasury liquiditeitsprofielmonitor verschaft
inzicht in de liquiditeitspositie van het fonds onder normale en
gestresste omstandigheden voor de komende vijf weken. 
De liquiditeitsbehoefte onder normale marktomstandigheden
betreft de benodigde liquiditeiten voor het doen van
betalingen en uitkeringen in de komende vijf weken, gegeven
de marktomstandigheden van dat moment. De liquiditeits -
behoefte onder gestresste marktomstandigheden veronderstelt
dat in de komende vijf weken alle uitstaande commitments
worden opgevraagd en dat alle in die periode aflopende
derivaten en/of derivaten waarvan waardemutaties dagelijks
worden verrekend (zoals termijncontracten of Central Clearing)
met 10% in waarde dalen. Er wordt geen buffer aangehouden
voor het liquiditeitsrisico.

Concentratierisico (S8)
Grote posten zijn aan te duiden als een vorm van concentratie -
risico. Het concentratierisicobeleid is erop gericht om te voor -
komen dat als gevolg van ontoereikende spreiding binnen de
portefeuille een specifieke ontwikkeling of gebeurtenis een
bovengemiddeld effect heeft op de waarde van de beleggings -
portefeuille van PGB. Het belangrijkste instrument dat PGB
hiertoe inzet betreft spreiding over meerdere beleggings -
categorieën, regio’s, landen, sectoren en debiteuren.

Om het concentratierisico te bepalen, worden alle instru -
menten met dezelfde debiteur gesommeerd. Als grote post
wordt aangemerkt elke gesommeerde positie die meer dan
2% van het balanstotaal uitmaakt. Per 31 december 2014 is
hier alleen sprake van bij staatsobligaties van de volgende
landen:

Vanwege het besluit uitsluitend in hoogwaardige Europese
staatsobligaties te beleggen, heeft PGB bewust een concen -
tratie risico geaccepteerd op voornamelijk Nederland en
Duitsland.

De belangrijkste vorm van concentratierisico in de
verplichtingen van PGB is de opbouw van het deelnemers -
bestand. Gegeven de aard is dit risico niet te beïnvloeden. Voor
PGB is ultimo 2014, gewogen naar de verplichtingen, een
man/vrouw verhouding van 67/33 (2013: 65/35) van
toepassing. De gemiddelde leeftijd van alle deelnemers,
gewogen naar de verplichtingen, is 61,7 jaar (2013: 62,1 jaar).

Het bestuur volgt de potentiële concentraties in de activa of
verplichtingen nauwlettend en beoordeelt de grote posities op
maandbasis. Er worden geen financiële buffers voor
concentratierisico’s aangehouden.

Operationeel risico (S9)
Operationeel risico is het risico van een onjuiste afhandeling
van transacties, fouten in de verwerking van gegevens, het
verloren gaan van informatie, fraude en dergelijke. Dergelijke
risico’s worden door PGB beheerst door het stellen van hoge
kwaliteitseisen aan de uitvoeringsorganisatie. Het niveau van
de dienstverlening is vastgelegd in een Service Level
Agreement. Op basis van periodieke rapportages wordt de
kwaliteit van de dienstverlening door het bestuur getoetst.

Aanvullend beheerst de uitvoeringsorganisatie via een stelsel
van beheersmaatregelen (controls) de operationele risico’s van
de uitvoering van de pensioenregeling en van het vermogens -
beheer. Elk kwartaal toetst riskmanagement de uitvoering van
deze beheersmaatregelen en rapporteert haar bevindingen (in
een control assessment) aan de advies commissie audit en
riskmanagement van het fonds.

De uitvoeringsorganisatie van PGB beoordeelt ieder jaar de
ISAE3402-verklaringen van de grote uitbestedingsrelaties van
PGB. Op basis van het uitbestedingsbeleid van PGB wordt een
analyse gemaakt en worden de aandachtspunten gerappor -
teerd aan de adviescommissie audit en riskmanagement van
PGB. Indien nodig worden aanvullende controlemaatregelen
uitgevoerd, zoals een ad-hoc operational audit. De uitvoerings -
organisatie rapporteert de uitkomsten van de halfjaarlijkse
risicoanalyse en de belangrijkste incidenten aan de advies -
commissie audit en riskmanagement van pensioenfonds PGB.
Voor het operationeel risico wordt geen buffer aangehouden.  

Specifieke financiële instrumenten (derivaten)
Voor de uitvoering van het beleggingsbeleid wordt gebruik
gemaakt van financiële derivaten. Als hoofdregel geldt dat
derivaten uitsluitend worden gebruikt voor zover dit passend is
binnen het algemene beleggingsbeleid. 

PGB gebruikt derivaten hoofdzakelijk om grote financiële
risico´s af te dekken binnen de door het bestuur gestelde
limieten. Een van de belangrijkste risico’s bij derivaten is het
kredietrisico. Dit is het risico dat tegenpartijen niet aan hun
betalingsverplichtingen kunnen voldoen. Dit risico wordt
beperkt door alleen transacties aan te gaan met te goeder
naam en faam bekend staande partijen. Bovendien geldt dat
zoveel mogelijk wordt gewerkt met onderpand. Gebruik kan
worden gemaakt van onder meer de volgende instrumenten:
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Bedragen in miljoenen euro’s

31 dec. 2014 31 dec. 2013
% %

Nederland 2.748 14,3 1.969 13,7

Duitsland 2.206 11,4 1.526 10,6

Oostenrijk 1.109 5,8 705 4,9

Frankrijk 898 4,7 641 4,5

Balanswaarde 6.961 36,2 4.841 33,7



Valutatermijncontracten: 
dit zijn met individuele banken afgesloten contracten waarbij
de verplichting wordt aangegaan tot het verkopen van een
valuta en de aankoop van een andere valuta, tegen een vooraf
vastgestelde prijs en op een vooraf vastgestelde datum. Door
middel van valutatermijncontracten worden valutarisico’s
afgedekt.

Renteswaps: 
dit betreft met individuele banken afgesloten contracten
waarbij de verplichting wordt aangegaan tot het uitwisselen
van rentebetalingen over een nominale hoofdsom. Door
middel van renteswaps kan PGB de rentegevoeligheid van de
portefeuille beïnvloeden.

Onderstaande tabel geeft inzicht in de derivatenposities per 
31 december 2014:
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Bedragen in miljoenen euro’s

Type contract Expiratiedatum Onderliggend Contractomvang Actuele waarde Actuele waarde
activa passiva

Valutatermijncontracten 2015 GBP 672 — 9

2015 JPY 756 26 1

2015 USD 3.252 2 173

2015 Overige valuta 987 12 10

5.667 40 193

Renteswaps 2015 t/m 2024 EUR — — —

2025 t/m 2034 EUR 80 — 13

2035 t/m 2044 EUR 500 79 18

2045 t/m 2054 EUR 1.025 270 23

2055 t/m 2064 EUR 570 196 71

2.175 545 125

Overig Overig EUR — 1 —

— 1 —

Balanswaarde 7.842 586 318



Onderstaande tabel geeft inzicht in de derivatenposities per 
31 december 2013:

Per balansdatum zijn in het kader van derivaten door PGB
zekerheden ontvangen voor een bedrag van 334 (2013: 190)
en gesteld voor een bedrag van 39 (2013: 55). De omvang van
de ontvangen/gestelde zekerheden wordt per individuele
tegenpartij bepaald, waarbij de nettowaarde wordt gehanteerd
van de derivatenposities voor de desbetreffende tegenpartij.
Dit verklaart het verschil tussen de balanspost en de omvang
van de ontvangen en gestelde zekerheden.

Onderstaande tabel geeft inzicht in de samenstelling van het
ontvangen en gestelde onderpand inzake derivaten:
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Bedragen in miljoenen euro’s

Type contract Expiratiedatum Onderliggend Contractomvang Actuele waarde Actuele waarde
activa passiva

Valutatermijncontracten 2014 GBP 444 — 11

2014 JPY 266 19 —

2014 USD 1.784 45 3

2014 Overige valuta 797 15 1

3.291 79 15

Renteswaps 2014 t/m 2023 EUR 50 4 —

2024 t/m 2033 EUR 872 44 15

2034 t/m 2043 EUR 722 20 36

2044 t/m 2053 EUR 1.055 94 93

2054 t/m 2061 EUR 630 53 10

3.329 215 154

Overig Overig EUR — 4 —

— 4 —

Balanswaarde 6.620 298 169

Bedragen in miljoenen euro’s

31 december 2014 31 december 2013

Onderpand ontvangen in liquiditeiten 219 153

Onderpand gesteld in liquiditeiten — —

Onderpand ontvangen in de vorm van (staats)obligaties 115 37

Onderpand gesteld in de vorm van (staats)obligaties – 39 –       55

Subtotaal onderpand 295 135

Derivaten met een positieve waarde 569 264

Derivaten met een negatieve waarde – 318 –     169

Opgelopen interest 17 30

Subtotaal derivaten inclusief schuldpositie 268 125

Overdekking 27 10 



PGB heeft eind 2014 334 (2013: 190) aan onderpand
ontvangen in de vorm van liquiditeiten en hoogwaardige
staatsobligaties als gevolg van een positieve waarde -
ontwikkeling van de derivatenposities. Het ontvangen
onderpand in de vorm van liquiditeiten is herbelegd in
deposito’s. De ontvangen obligaties staan niet ter vrije
beschikking van PGB.

PGB heeft voor een totaalbedrag van 39 (2013: 55) aan
(staats-)obligaties als onderpand verstrekt als gevolg van een
negatieve waardeontwikkeling van rentederivaten. Dit bedrag
is verantwoord onder de vastrentende waarden. Het verstrekte
onderpand staat niet ter vrije beschikking van PGB.

PGB heeft verschillende maatregelen genomen om de posities
in verstrekte en ontvangen zekerheden te beheersen en te
monitoren. Zo stelt PGB limieten aan tegenpartijen op totaal -
niveau. Daarbij volgt PGB op dagbasis de hoogte van de
ontvangen en gestelde zekerheden. De omvang van de zeker -
heden moet in samenhang worden gezien met de gesaldeerde
waarde van de derivatenposities per tegenpartij. Indien hiertoe
aanleiding is, worden van tegenpartijen aanvullende zeker -
heden gevraagd of gesteld. De afwikkeling hiervan vindt niet
per dezelfde datum plaats, waardoor kortstondig een over- of
onderdekking ontstaat. Op balansdatum heeft PGB een
overdekking van 27 (2013: 10 overdekking).  

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Investeringsverplichtingen
Vooruitlopend op verwachte inkomende kasstromen bestaan
er per balansdatum de volgende investerings- en stortings-
verplichtingen:

De verplichtingen betreffende vastgoed en infrastructuur zullen
naar verwachting voor circa 50% (2013: 50%) in het komend
boekjaar worden afgewikkeld. PGB neemt via participaties deel
in het hypothekenfonds MUNT. De aangegane verplichting is
500. De op balansdatum resterende verplichting is 467 en
heeft betrekking op meerdere jaren.

Overnameverplichtingen
In 2014 is met een aantal bedrijven overeenstemming bereikt
over hun aansluiting in 2015. Aan deze aansluitingen zijn per
31 december 2014 geen overnameverplichtingen verbonden.

Langlopende contractuele verplichtingen
Pensioenfonds PGB heeft met Timeos een uitbestedings -

overeenkomt gesloten inzake het (doen) verrichten van
werkzaamheden. De uitbestedingsovereenkomst is in werking
getreden op 1 juli 2012 en kent een minimale looptijd van 5
jaar. Deze overeen komst geldt als mantelovereenkomst en
heeft tot doel generieke bepalingen vast te stellen ten behoeve
van de samenwerking tussen partijen. Ten aanzien van het
vermogens beheer en Pensioenbeheer & overige diensten
hebben PGB en Timeos de Fiduciair Beheerovereenkomst en de
Overeenkomst van Pensioenadministratie en Overige diensten
gesloten. De Fiduciair Beheerovereenkomst heeft een minimale
looptijd van 3 jaar en de Overeenkomst van Pensioenadmini -
stratie en Overige diensten met een minimale looptijd van 5
jaar. De jaarlijks te betalen vergoeding bedraagt 24 (2013: 18). 
De totale verplichting voor de resterende looptijd bedraagt 50
(2013: 64).

Overige verplichtingen
Ten behoeve van het bestuursbureau is een kantoorruimte
gehuurd. De verplichting voor het lopende huurcontract 
met een resterende looptijd van 1,25 jaar bedraagt 0,3.
Verplichtingen uit hoofde van onderhoudscontracten en
overige contracten bedragen 0,1.

Verbonden partĳen

Identiteit van verbonden partijen
Er is sprake van een relatie tussen PGB, zijn uitvoerings -
organisatie waarvan pensioenfonds PGB de enige aandeel -
houder is, de aangesloten ondernemingen en hun bestuurders. 

Transacties met bestuurders
Voor informatie over de beloning van bestuurders wordt
verwezen naar de toelichting onder “Bezoldiging bestuurders
en leden commissies”. Er zijn geen leningen verstrekt aan,
noch is er sprake van vorderingen op (voormalige) bestuurders.
Voor zover bestuurders deelnemen aan de pensioenregeling,
gebeurt dit onder reguliere condities.

Overige transacties met verbonden partijen
Inzake de uitvoeringsovereenkomst tussen PGB en werkgevers
met betrekking tot de financiering van de aanspraken en de
uitvoering van de pensioenregeling, dienen beiden zorg te
dragen voor de verplichtingen die voortvloeien uit de cao en
het Pensioenreglement. 

Medewerkers van de uitvoeringsorganisatie en het bestuurs -
bureau hebben een pensioenregeling die wordt uitgevoerd
door PGB. Hierbij wordt gebruik gemaakt van reguliere
excedent regelingen tegen standaardvergoedingen.

De uitvoeringsorganisatie verricht haar werkzaamheden in een
kantoorgebouw, welke in huur is van PGB. De huurovereen -
komst betreft een transactie op zakelijke gronden. Het kantoor -
 gebouw is op 31 december 2014 gewaardeerd op 2,8 bij een
jaarlijkse huurprijs van 0,4. De kosten van Timeos B.V. worden
aan pensioenfonds PGB doorbelast op basis van een door het
pensioenfondsbestuur goedgekeurde begroting. Hierin is geen
winstopslag verwerkt.
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Bedragen in miljoenen euro’s

31 dec. 2014 31 dec. 2013

Vastgoed 74 39

Infrastructuur 43 45

Vastrentende waarden 467 —

Totaal 584 84



11.  PREMIEBĲDRAGEN (VAN WERKGEVERS EN 
WERKNEMERS)

De totale bijdrage van werkgevers en werknemers aan de basis
PGB-regeling bedraagt 19,5% (2013: 19,5%) van de pensioen -
grondslag. In de verantwoorde premie over 2014 is een
toename ter grootte van circa 38 (2013: circa 23) het gevolg
van nieuwe aansluitingen. Bij bestaande aansluitingen daalde
de premie met 16, zodat de stijging per saldo 22 bedraagt.

De eenmalige premiebijdragen bestaan uit koopsommen en
aanwending vanuit premiedepots en VPL-regelingen. 

De kostendekkende, gedempte en feitelijke premie volgens
artikel 130 van de Pensioenwet zijn als volgt:

De kostendekkende en gedempte premie worden bepaald op
basis van de grondslagen aan het begin van het boekjaar. PGB
hanteert een systeem voor vaststelling van de jaarlijkse inkoop
van pensioen waarbij pas in het volgende boekjaar vastgesteld
kan worden wat de werkelijke bedragen zijn. Met andere
woorden, in het boekjaar werkt PGB met een schatting. Voor
zover de uiteindelijke premie afwijkt van de schatting, zal een
corresponderende wijziging in de pensioenrechten worden
verwerkt. Het effect van eventuele verschillen in de afloop van
de premieschatting is per saldo nagenoeg nihil. In 2014 is het
afloopverschil van de premieschatting 2013 en eerder 2.
Hierdoor wijkt de feitelijke premie af.

Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de
premie te dempen. Dit gebeurt door een rente te hanteren van
3,25%. Per jaar zal de werkelijke rente hiervan afwijken. Het
effect van demping dient over een langere periode (art.128
PW) zodanig prudent te zijn dat (tenminste) de aangroei van
de VPV voor pensioeninkoop gefinancierd is met de kosten -
dekkende premies (KDP’s) in die periode. De kostendekkende
premie conform artikel 130 van de Pensioenwet, fluctueert ook
met de door DNB voorgeschreven marktrente.

De gewogen gemiddelde marktrente aan het begin van 2014
bedroeg 2,73% (2013: 2,42%). Als gevolg van de lage
rentestand was voor het boekjaar 2014 de kostendekkende
premie vrijwel gelijk aan de feitelijk ontvangen premie. De
gepresenteerde kostendekkende premie is inclusief een
solvabiliteitsopslag van 15,1%. 

De aan het boekjaar toe te rekenen premie is als bate in de
staat van baten en lasten verantwoord. De samenstelling van
de kostendekkende en gedempte premie is als volgt:
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Bedragen in miljoenen euro’s

2014 2013

Werkgeversgedeelte 157 144

Werknemersgedeelte 104 95

Eenmalige premiebijdragen 25 12

Totaal 286 251

Bedragen in miljoenen euro’s

2014 2013

Feitelijke premie 259 239

Kostendekkende premie 261 245

Gedempte premie 246 213

Bedragen in miljoenen euro’s

2014 2013

Feitelijke premie 259 239

Kostendekkende premie

Inkoop aanspraken (ouderdoms- 208 200
en partnerpensioen)

Risicopremie nabestaanden- 13 9
pensioen en arbeidsongeschiktheid

Kosten 6 5

Opslag solvabiliteit 34 31

Totaal 261 245

Gedempte premie

Inkoop aanspraken (ouderdoms- 196 173
en partnerpensioen)

Risicopremie nabestaanden- 12 8
pensioen en arbeidsongeschiktheid

Kosten 6 5

Opslag solvabiliteit 32 27

Totaal 246 213



12.  BELEGGINGSRESULTATEN

De beleggingsopbrengsten zijn verlaagd met de directe
beleggingskosten van 29 (2013: 25) zoals door derden in
rekening gebracht. De kosten zijn naar rato van de gemiddelde
omvang van de beleggingen toegerekend. 

Daarnaast zijn er kosten van vermogensbeheer die in de prijs
van de transactie of in de waardering van de beleggingen zijn
verwerkt en niet afzonderlijk zichtbaar zijn. Deze kosten
bedragen naar schatting 24 (2013: 25) en zijn verwerkt in
mindering op de beleggingsopbrengsten.

De kosten zijn als volgt opgebouwd:
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Bedragen in miljoenen euro’s

2014 Directe Indirecte Kosten Totaal
beleggings- beleggings-

opbrengsten opbrengsten

Vastgoed en infrastructuur 48 140 –         2 186

Aandelen 89 691 –       16 764

Vastrentende waarden 288 1.537 –       11 1.814

Derivaten 38 –       22 — 16

Overige beleggingen –       1 –         6 — –       7

Totaal 462 2.340 –      29 2.773

Af : beleggingsresultaten risico deelnemers –       4

Beleggingsresultaten risico fonds 2.769

Bedragen in miljoenen euro’s

2013 Directe Indirecte Kosten Totaal
beleggings- beleggings-

opbrengsten opbrengsten

Vastgoed en infrastructuur 51 – 63 – 2 – 14

Aandelen 83 532 – 14 601

Vastrentende waarden 244 – 545 – 9 – 310

Derivaten 61 – 110 — – 49

Overige beleggingen — 1 — 1

Totaal 439 – 185 – 25 229

Bedragen in miljoenen euro’s

2014 2013

Beheervergoeding uitvoeringsorganisatie 9 7

Beheervergoeding externe vermogens- 12 12
beheerders

Kosten vermogensbeheer 8 6

Totaal 29 25



13.  OVERIGE BATEN

14.  PENSIOENOPBOUW
Onder pensioenopbouw is opgenomen de actuarieel
berekende waarde van de diensttijdopbouw. Dit is het effect
op de voorziening pensioenverplichtingen van de in het
verslagjaar opgebouwde nominale rechten
ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen.

15.  INDEXERING EN OVERIGE TOESLAGEN
De ambitie voor toeslagverlening is om pensioenrechten en
pensioenaanspraken jaarlijks zoveel mogelijk aan te passen 
aan de procentuele stijging van de consumentenprijsindex 
alle huishoudens, zoals vastgesteld door het CBS. Het bestuur
beslist jaarlijks in hoeverre pensioenrechten en pensioen -
aanspraken kunnen worden aangepast. Net als de afgelopen
jaren vindt per 1 januari 2015 geen toeslagverlening plaats. 
De voorwaardelijke toeslagverlening wordt gefinancierd uit
overrendementen. De premie bevat dus geen opslag voor
toeslagverlening. Er is geen geld gereserveerd voor toe -
komstige toeslagen. In de richtlijn besluitvorming ‘dekkings -
graad en ontwikkeling pensioen’ is als uitgangspunt gehan -
teerd dat bij een dekkingsgraad vanaf de ondergrens
(dekkingsgraad van 115%) wordt getracht een gedeeltelijke
toeslagverlening te realiseren. Bij een dekkingsgraad van meer
dan 150% zal in eerste instantie gekeken worden naar nog
openstaande inhaaltoeslagen en vervolgens naar aanpassing
op basis van de loonindex en een eventuele premiekorting.
Ook de inhaaltoeslag heeft een voorwaardelijk karakter.

In het kader van de Wet aanpassing financieel toetsingskader
die per 1 januari 2015 van kracht wordt, zal het toeslagbeleid
nieuw vorm worden gegeven.

16.  RENTETOEVOEGING VOORZIENING 
PENSIOENVERPLICHTINGEN

De pensioenverplichtingen zijn opgerent met 0,379% (2013:
0,351%), zijnde de rente uit het eerste jaar van de door DNB
voorschreven rentetermijnstructuur ultimo 2013 (2012). 

17.  ONTTREKKING UIT VOORZIENING 
PENSIOENVERPLICHTINGEN VOOR 
PENSIOENUITKERINGEN

Verwachte toekomstige pensioenuitkeringen worden actuarieel
berekend en opgenomen in de voorziening pensioen -
verplichtingen. De onder dit hoofd opgenomen afname van 
de voorziening betreft het bedrag dat vrijkomt ten behoeve

van de financiering van de uitkeerbare pensioenen van de
verslagperiode.

18.  ONTTREKKING UIT VOORZIENING 
PENSIOENVERPLICHTINGEN VOOR 
PENSIOENUITVOERINGSKOSTEN

Toekomstige pensioenuitvoeringskosten (in het bijzonder
excassokosten) worden actuarieel berekend en opgenomen in
de voorziening pensioenverplichtingen. De onder dit hoofd
opgenomen afname van de voorziening betreft het bedrag dat
vrijkomt ten behoeve van de financiering van de kosten van de
verslagperiode.

19.  WĲZIGING VOORZIENING PENSIOENVERPLICHTINGEN 

19.1  Wĳziging marktrente
Jaarlijks wordt per 31 december de marktwaarde van de
technische voorzieningen herrekend door toepassing van de
door DNB voorgeschreven rentetermijnstructuur. Het effect 
van de verandering van de rentetermijnstructuur wordt
verantwoord onder het hoofd wijziging marktrente.

19.2  Wĳziging overige actuariële uitgangspunten
Jaarlijks worden de actuariële grondslagen en/of methoden
beoordeeld en mogelijk herzien ten behoeve van de
berekening van de actuele waarde van de pensioen -
verplichtingen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van interne en
externe actuariële deskundigheid. Dit betreft onder meer de
vergelijking van veronderstellingen ten aanzien van sterfte,
langleven en arbeidsongeschiktheid met werkelijke waar -
nemingen voor zowel de gehele bevolking als voor de
populatie van PGB. Voor de waardering van de verplichtingen
is in 2014 overgegaan van de door het Actuarieel Genootschap
gepubliceerde prognosetafel 2012-2062 naar de prognosetafel
2014. De toepassing van de PGB leeftijdsafhankelijke
ervaringssterfte wijzigde niet.

Eind 2014 is onderzocht of de gehanteerde ervaringssterfte -
correctie nog aansluit bij de waargenomen sterftekansen. 
Dat bleek nog altijd het geval te zijn. Het sterfterisico in termen
van onzekerheid in de contante waarde van toekomstige
uitkeringen bij overlijden wordt versterkt door een daling van
de rente.

Voor de collectief overgedragen pensioenverplichtingen waar -
voor een opslag is gevraagd op de koopsom wegens naar
verwachting betere levenskansen is deze opslag in de voor -
ziening opgenomen. Naarmate er meer jaren ervaring met de
overlevingskansen met deze groepen deelnemers is, zullen zij
meer gewicht in de schaal leggen bij de beoordeling van de
ervaringssterfte en zal deze extra voorziening kunnen vervallen.

19.3  Wĳziging uit hoofde van overdracht van rechten
In 2014 hebben tien ondernemingspensioenfondsen hun
pensioenverplichtingen ondergebracht bij PGB. De collectief
overgenomen verplichtingen betreffen de aanspraken en
toekenningen, welke zijn vastgesteld op 2.302 (inclusief de
langlevenopslag voor betere levenskansen). Het saldo van
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Bedragen in miljoenen euro’s

2014 2013

Vrijwillige premies (ANW hiaat) 3 4

FVP bijdragen 8 3

Premie Pensioensparen 1 3

Overige baten 1 —

Totaal 13 10



individuele waardeoverdrachten bedraagt -9. Verdere
toelichting wordt gegeven onder paragraaf 22 Saldo
overdracht van rechten.

19.4  Overige wĳzigingen in de voorziening 
pensioenverplichtingen

De toename in overige wijzigingen wordt voornamelijk
veroorzaakt door arbeidsongeschiktheidmutaties. In 2014 is
een inhaalslag op deze mutaties gedaan. Dat heeft geleid tot
een verhoging van de voorziening. Daarnaast is als gevolg van
de hogere schadelast de voorziening voor nieuwe schade -
gevallen verhoogd. De voorziening is hierdoor in totaal met 39
verhoogd. Een andere belangrijke component van de overige
wijzigingen zijn diverse correcties uitgevoerd naar aanleiding
van controles rond de migratie naar het nieuwe pensioen -
administratiesysteem. Het effect daarvan is 17.

20.  PENSIOENUITKERINGEN

Door het bestuur is besloten om per 1 januari 2014 en per 
1 januari 2015 geen toeslag op de pensioenuitkeringen toe 
te kennen. De post afkoopsommen betreft de afkoop van
pensioenen, die lager zijn dan € 458,06 (2013: € 451,22) per
jaar. De sterke toename van de pensioenuitkeringen wordt
verklaard door reguliere instroom en pensioenuitkeringen uit
hoofde van de collectieve waardeovernames.

21.  PENSIOENUITVOERINGSKOSTEN

De pensioenuitvoeringskosten van 26 (2013: 22) hebben
betrekking op de kosten van de uitvoeringsorganisatie, de
kosten van het bestuursbureau (personeel en huisvesting), 
de bezoldigingen van bestuurders en adviseurs en de inkoop
van overige diensten. Deze kosten bestaan voor 13 uit
reguliere pensioenuitvoeringskosten (2013: 14) en voor 13 
uit incidentele projectkosten. De kosten vermogensbeheer van
29 (2013: 25) zijn in mindering gebracht op de directe
beleggingsopbrengsten (zie ook de toelichting onder noot 12).

De opbouw van de pensioenuitvoeringskosten is als volgt:

De opbouw van de overige kosten is als volgt:

De werkzaamheden worden voor het merendeel verricht door
werknemers die in dienst zijn bij de uitvoeringsorganisatie. In
de loop van 2011 heeft PGB een bestuursbureau ingericht ter
ondersteuning van de eigen bestuurstaken. Aan het eind van
2014 waren bij dit bureau 9 werknemers (8,3 fte) in dienst. 
De pensioenuitvoeringskosten van het bestuursbureau zijn
verantwoord onder overige kosten en bedragen in 2014 0,3
(2013: 0,7).

Aan het bestuur en medewerkers van het pensioenbureau zijn
geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt. Ook zijn
aan PGB in het afgelopen jaar geen dwangsommen en boetes
opgelegd.

De kosten bestuur en bestuursbureau betreffen de kosten 
voor het bestuur en haar adviesorganen, de kosten voor het
bestuursbureau, de kosten voor toezicht en overige kosten
voor zover toe te rekenen aan pensioenbeheer. Deze kosten
zijn met 2 gedaald door een gewijzigde toerekening van de
algemene kosten. Door gebruikmaking van de sleutels zoals
geadviseerd door de Pensioenfederatie is de vergelijkbaarheid
met andere pensioenfondsen verbeterd. Elders in de jaar -
rekening wordt de hoogte van de bestuursvergoeding
toegelicht.
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Bedragen in miljoenen euro’s

2014 2013

Resultaat op kanssystemen:

Sterfte −      2 2

Arbeidsongeschiktheid 39 −      1

Mutaties 5 —

Overig 17 43

Totaal 59 44

Bedragen in miljoenen euro’s

2014 2013

Ouderdomspensioen 386 340

Nabestaandenpensioen 103 92
(partnerpensioen)

Wezenpensioen 1 1

Premierestitutie/afkoopsommen 3 4

Vervroegd pensioen 4 11

ANW hiaat 3 3

Totaal 500 451

Bedragen in miljoenen euro’s

2014 2013

Beheervergoeding uitvoeringsorganisatie 12 11

Overige kosten 14 11

Totaal 26 22

Bedragen in miljoenen euro’s

2014 2013

Incidentele pensioenbeheerkosten Timeos 13 8

Kosten bestuur en bestuursbureau 1 3

Totaal 14 11



De beheervergoeding uitvoeringsorganisatie steeg in het
verslagjaar van 11 naar 12. Deze stijging werd voornamelijk
veroorzaakt door de afbouw van activiteiten van de
uitvoeringsorganisatie voor andere afnemers in de grafimedia -
sector. Hierdoor komen meer algemene kosten voor rekening
van PGB. 

De incidentele pensioenbeheerkosten bij de uitvoerings -
organisatie namen 5 toe. De gestage groei van het fonds en 
de aanstaande wijzigingen in wet- en regelgeving vragen om
grootscheepse aanpassingen in processen en systemen. Het
bestuur ziet erop toe dat de veranderingen op een beheerste
wijze plaatsvinden.

Honoraria accountant
Onder de overige kosten zijn de honoraria opgenomen van de
externe accountant. 

De opstelling van accountantshonoraria bevat de kosten die
ten laste zijn gekomen van PGB en is exclusief de honoraria 
die ten laste zijn gekomen van de niet meegeconsolideerde
dochter maatschappij Timeos B.V. De kosten inzake onderzoek
van de jaarrekening en verslagstaten hebben betrekking op de
controle van de basisgegevens, ‘z-score en performancetoets’,
normportefeuille, jaarrekening en verslagstaten. 

Bezoldiging bestuurders en leden commissies
In het verslagjaar is één bestuurslid per 1 juli toegetreden 
en één bestuurslid per 1 december afgetreden. Per saldo is 
het aantal vergoede bestuursdagen toegenomen. De dag -
vergoeding is sinds 2011 niet meer aangepast. De bezoldiging
van de leden van het bestuur is gestegen van 1.046 duizend in
2013 naar 1.099 duizend in 2014 en is als volgt opgebouwd:

22.  SALDO OVERDRACHT VAN RECHTEN

In 2014 hebben tien ondernemingspensioenfondsen hun
verplichtingen overgedragen aan PGB. De aansluitingen vinden
dekkingsgraadneutraal plaats, waarbij de belangen worden
bewaakt van zowel de aansluitende partijen als PGB. 
De collectieve en individuele waardeovernames vertegen -
woordigen een totaal aan pensioenverplichtingen van 2.320.
De koopsommen voor de verplichtingen zijn deels in liquide
middelen en deels in beleggingen overgedragen en verwerkt in
de jaarrekening 2014. 

Op het moment dat het contract wordt afgesloten, is een
collectieve waardeoverdracht in principe dekkingsgraad
neutraal. Tot het overdrachtsmoment loopt PGB echter het
risico van een afwijkende ontwikkeling in de dekkingsgraad
van het overdragende fonds. Indien de verplichtingen een
gelijksoortig karakter hebben, wordt dit resultaat veroorzaakt
door afwijkende beleggingsopbrengsten. In voorkomende
gevallen wordt het hiermede samenhangende resultaat
verantwoord onder de beleggingsopbrengsten. In het boekjaar
betreft dit een resultaat van 20 (2013: 0) verantwoord onder
het resultaat op vastrentende waarden.
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Bedragen in duizenden euro’s

2014 2013

Onderzoek van de jaarrekening 
en verslagstaten:

– 2014 168 —

– 2013 61 108

– 2012 1 — 155

Andere controleopdrachten 22 —

Fiscale adviesdiensten — —

Andere niet-controlediensten 4 —

Totaal 255 263

1. De kosten 2012 betreft de voormalige accountant Ernst & Young
Accountants.

Bedragen in duizenden euro’s

2014 2013

Voorzitters 223 223

Overige bestuursleden, 876 823
raad van toezicht, 
verantwoordingsorgaan, 
deelnemersraad en adviseurs 
bestuurscommissies

Totaal 1.099 1.046

Bedragen in miljoenen euro’s

2014 2013

Inkomende waardeoverdrachten 17 3
(individueel)

Inkomende waardeoverdrachten 2.405 626
(collectief)

Uitgaande waardeoverdrachten –     26 –     13
(individueel)

Kasstroom (A) 2.396 616

Toevoeging aan de voorziening 2.320 624
pensioenverplichtingen

Onttrekking aan de voorziening –     26 –     18
pensioenverplichtingen

Mutatie voorziening pensioen- 2.294 606
verplichtingen (B)

Resultaat overdracht van rechten (A-B) 102 10



De waarde van de verplichtingen en de daarbij behorende
koopsom worden in het saldo van overdracht van rechten
verantwoord. Daarnaast worden separaat kosten in rekening
gebracht voor het inregelen van de aanspraken in de
pensioenadministratie.

Een specificatie van de aansluitingen naar sector, onder
vermelding van de aantallen betrokken deelnemers en de
bijbehorende overgedragen verplichtingen, is opgenomen in
bijlage 2.

Belastingen
De activiteiten van PGB zijn vrijgesteld van belastingheffing in
het kader van de vennootschapsbelasting. Voor de omzet -
belasting vormt PGB een fiscale eenheid met Timeos B.V. PGB
is omzetbelasting verschuldigd over door derden verleende
diensten.

Vastgesteld in de op 4 juni 2015 gehouden vergadering van
het bestuur.

Voorzitter namens werkgevers:
drs. R. Degenhardt

Voorzitter namens werknemers:
F. de Haan
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OVERIGE
GEGEVENS



Ten aanzien van de bestemming van het saldo van baten en
lasten is geen bepaling opgenomen in de statuten van het
fonds. Het saldo is toegevoegd (onttrokken) aan de balanspost
‘Stichtingskapitaal en reserves’.

Gebeurtenissen na balansdatum
Op 16 december 2014 stemde de Eerste Kamer in met de
aanpassing van het financieel toetsingskader, dat daarmee
sinds 1 januari 2015 van kracht is. De aanpassing van het
financieel toetsingskader raakt de financiele opzet in alle
facetten. Zo heeft het beginsel van toekomstbestendige
indexatie tot gevolg dat veel fondsen minder snel zullen
mogen indexeren, terwijl de nieuwe herstelmethodiek
anderzijds tot gevolg heeft dat ingrijpende kortings -
maatregelen minder snel aan de orde zullen zijn.

Onder de regels van het nFTK bedraagt de beleidsdekkings -
graad van het pensioenfonds per 31 december 2014 105,7%.
Deze beleidsdekkingsgraad ligt daarmee tussen het Minimaal
Vereist Eigen Vermogen (MVEV) en het Vereist Eigen Vermogen
(VEV). Hiermee is geen sprake van een dekkingstekort, maar
wel sprake van een reservetekort.

OVERIGE GEGEVENS

STATUTAIRE REGELING
OMTRENT DE BESTEMMING VAN HET SALDO VAN BATEN EN LASTEN
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Aan: het Bestuur van Stichting Pensioenfonds voor de
Grafische Bedrijven

Verklaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben de jaarrekening over 2014 van Stichting
Pensioenfonds voor de Grafische Bedrijven te Amsterdam
gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 
31 december 2014, de staat van baten en lasten over 2014 en
het kasstroomoverzicht over 2014 met de toelichting, waarin
zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grond -
slagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelĳkheid van het bestuur
Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het
opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het
resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het
opstellen van het Jaarverslag, beide in overeenstemming met
Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk
Wetboek (BW). Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor
een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om
het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder
afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of
fouten.

Verantwoordelĳkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over
de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze
controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht,
waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat
wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften
en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat 
een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaar -
rekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. 

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter
verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de
toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaam -
heden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste
oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de
risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang
bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van 
deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne
beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken
van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan,
gericht op het inrichten van controlewerkzaamheden die
passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen
hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te
brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de
stichting. 

Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid
van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en
van de redelijkheid van de door het bestuur van de stichting
gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele
beeld van de jaarrekening. 

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-
informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing
voor ons oordeel te bieden.

Oordeel
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van
de grootte en samenstelling van het vermogen van Stichting
Pensioenfonds voor de Grafische Bedrijven per 31 december
2014 en van het resultaat over 2014 in overeenstemming met
Titel 9 Boek 2 BW.

Verklaring betreffende overige bĳ of krachtens de wet
gestelde eisen
Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij
dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding
van het onderzoek of het Jaarverslag, voor zover wij dat
kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is
opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h
BW vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij
dat het Jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen,
verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391
lid 4 BW. 

Utrecht, 4 juni 2015 

KPMG Accountants N.V.
W. Teeuwissen RA
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Opdracht
Door Stichting Pensioenfonds voor de Grafische Bedrijven te
Amsterdam is aan Towers Watson Netherlands B.V. de
opdracht verleend tot het afgeven van een actuariële verklaring
als bedoeld in de Pensioenwet over het boekjaar 2014. 

Gegevens
De gegevens waarop mijn onderzoek is gebaseerd, zijn
verstrekt door en tot stand gekomen onder de verantwoor -
delijk heid van het bestuur van het pensioenfonds. 

Voor de toetsing van de fondsmiddelen en voor de beoordeling
van de vermogenspositie heb ik mij gebaseerd op de financiële
gegevens die ten grondslag liggen aan de jaarrekening. 

De accountant van het pensioenfonds heeft mij geïnformeerd
over zijn bevindingen ten aanzien van de betrouwbaarheid
(materiële juistheid en volledigheid) van de basisgegevens en
de overige uitgangspunten die voor mijn oordeel van belang
zijn.

Werkzaamheden
Ter uitvoering van de opdracht heb ik onderzocht of is voldaan
aan de artikelen 126 tot en met 140 van de Pensioenwet. 

De door het pensioenfonds verstrekte administratieve basis -
gegevens zijn zodanig dat ik die gegevens als uitgangs punt 
van de door mij beoordeelde berekeningen heb aanvaard.

Als onderdeel van de werkzaamheden voor de opdracht: 
● heb ik onder meer onderzocht of de technische

voorzieningen, het minimaal vereist eigen vermogen en het
vereist eigen vermogen toereikend zijn vastgesteld; en 

● heb ik mij een oordeel gevormd over de vermogenspositie
van het pensioenfonds. 

Mijn onderzoek heb ik zodanig uitgevoerd, dat een redelijke
mate van zekerheid wordt verkregen dat de resultaten geen
onjuistheden van materieel belang bevatten. Ik heb mij een
oordeel gevormd over de waarschijnlijkheid waarmee het
pensioenfonds de tot balansdatum aangegane verplichtingen
kan nakomen, mede in aanmerking nemend het financieel
beleid van het pensioenfonds. Mijn oordeel is gebaseerd op
het Financieel Toetsingskader zoals dat op de balansdatum van
toepassing was. 

De beschreven werkzaamheden en de uitvoering daarvan zijn
in overeenstemming met de binnen het Koninklijk Actuarieel
Genootschap geldende normen en gebruiken, en vormen naar
mijn mening een deugdelijke grondslag voor mijn oordeel.

Oordeel 
De technische voorzieningen zijn, overeenkomstig de
beschreven berekeningsregels en uitgangspunten, als 
geheel bezien, toereikend vastgesteld.

Het eigen vermogen van het pensioenfonds is op de
balansdatum lager dan het wettelijk minimaal vereist eigen
vermogen. Gemeten naar de wettelijke maatstaf is ten aanzien
van de verplichtingen, aangegaan tot balansdatum, sprake van
een dekkingstekort.

Met inachtneming van het voorafgaande heb ik mij ervan
overtuigd dat is voldaan aan de artikelen 126 tot en met 140
van de Pensioenwet met uitzondering van de artikelen 131 en
132.

De vermogenspositie van Stichting Pensioenfonds voor de
Grafische Bedrijven is naar mijn mening slecht, vanwege een
dekkingstekort.

Het oordeel is gebaseerd op het Financieel Toetsingskader (FTK)
zoals dat tot en met 31 december 2014 van kracht was. Voor
de volledigheid merk ik op dat, op basis van gegevens die door
het pensioenfonds zijn aangeleverd en door mij op plausibiliteit
zijn gecontroleerd, mijn oordeel over de vermogenspositie per 
1 januari 2015 op basis van het nieuw Financieel Toetsings -
kader (nFTK) zou zijn gewijzigd in niet voldoende, vanwege
een reservetekort onder nFTK.

Amstelveen, 4 juni 2015

drs. R. Westhoff AAG
Verbonden aan Towers Watson Netherlands B.V.
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Het bestuur van PGB legt verantwoording af aan het
verantwoordingsorgaan over het beleid en de wijze waarop
het beleid is uitgevoerd. Het verantwoordingsorgaan heeft de
bevoegdheid een oordeel te geven over het handelen van het
bestuur, het door het bestuur uitgevoerde beleid en beleids -
keuzes voor de toekomst. 

In het kader van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen
is in 2014 uitvoering gegeven aan de nieuwe bestuursstructuur
en is de rol van het verantwoordingsorgaan vastgelegd in de
fondsreglementen.

Financieel beleid
Na een turbulent jaar op de financiële markten noteerde PGB
een daling van de dekkingsgraad van 104,8 naar 104,1
procent. De beleggingsresultaten waren goed. Maar de
dalende rente zorgde voor een hogere waardering van de
verplichtingen. Dat leidde tot een lagere dekkingsgraad,
waardoor een dekkingstekort ontstond. Onder het nieuwe
Financieel Toetsingskader (nFTK) is sprake van een reserve -
tekort. Daardoor ziet PGB zich genoodzaakt een nieuw
herstelplan in te dienen in 2015.

Op initiatief van het bestuur is een onderzoek gedaan naar de
risicobereidheid van de PGB-deelnemers als inbreng voor een
nieuw strategisch beleggingsplan. Hieruit is gebleken dat PGB
iets meer risico kan nemen om extra rendement te genereren.
Het beleid van de overheid en het Europese monetaire beleid
leiden er helaas toe dat indexatie van de pensioenen nog niet
in zicht komt.

Aansluitingenbeleid
De verwachte consolidatie in de pensioensector zet zich voort
en het bestuur heeft een groot aantal nieuwe aansluitingen
gerealiseerd in 2014. Het verantwoordingsorgaan heeft deze
nieuwe aansluitingen beoordeeld en hierover positief
geadviseerd. De condities waaronder deze aansluitingen zijn
opgenomen schaden de rechten van bestaande deelnemers
niet; integendeel, de schaalgrootte leidt tot lagere kosten per
deelnemer en verbeterde pensioenperspectieven voor alle
deelnemers.

Uitvoeringsorganisatie
De uitvoeringsorganisatie heeft in 2014 het administratie -
systeem vervangen om beter toegerust te zijn op het
administreren van de nieuwe aansluitingen en te voldoen 
aan alle wettelijke wijzigingen in de pensioenregelingen. 
Het verantwoordingsorgaan heeft het bestuur gedurende het
jaar kritisch bevraagd over de gerapporteerde budgetover -
schrijding, mede in het licht van het behouden van
concurrerende kosten per deelnemer.

Hoewel het verantwoordingsorgaan onderkent dat er een
grote inspanning geleverd is door de uitvoeringsorganisatie,
vragen wij het bestuur prioriteit te geven aan het wegwerken
van achterstanden bij het inregelen van het nieuwe admini -
stratie systeem en het effectief inregelen van beheersmaat -
regelen in het systeem. Ook benadrukken we nogmaals het
grote belang van kostenbeheersing. We zullen de ontwikkeling
van de kosten per deelnemer kritisch blijven volgen. 

Wet- en regelgeving
Vanaf 2015 geldt het nFTK, dat onder andere nieuwe regels
stelt aan de wijze waarop de dekkingsgraad wordt berekend
en nieuwe kaders bepaalt voor toeslagverlening. De voorstellen
van het PGB-bestuur om hieraan invulling te geven zijn op een
themamiddag besproken met alle belanghebbenden van het
pensioenfonds.

Conclusie
Het verantwoordingsorgaan heeft kennis genomen van het
jaarverslag, de jaarrekening en de toelichting hierop van het
bestuur, alsmede de bevindingen en conclusies van de externe
accountant en actuaris. Gedurende het jaar is het bestuur
gehoord over de motivering van beleidskeuzes. Verder zijn er
gesprekken gevoerd met de nieuw geïnstalleerde raad van
toezicht over de visie en invulling van zijn rol als toezicht -
houder. Het verantwoordingsorgaan heeft geconcludeerd dat
het plan van aanpak van de raad van toegevoegde waarde is
voor de governance van het fonds.

Op basis van deze informatie heeft het verantwoordingsorgaan
zich een oordeel gevormd over het door het bestuur gevoerde
beleid in 2014 en vastgesteld dat het bestuur een goed en
verantwoord beleid heeft gevoerd en dat dit in voldoende
mate is gemotiveerd in het jaarverslag. 

Amsterdam, 21 mei 2015
Het Verantwoordingsorgaan
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REACTIE VAN HET BESTUUR

Het verantwoordingsorgaan en ook de deelnemersraad tot
medio 2014 hebben constructief en waar nodig kritisch
meegeleefd met de ontwikkelingen van PGB. 

In het kader van de nieuwe wetgeving rond het pensioen -
bestuur zijn nieuwe procedures en werkafspraken gemaakt
tussen verantwoordingsorgaan, raad van toezicht en bestuur.
Daar waar de praktijk dat nodig of wenselijk maakt, worden
die afspraken aangevuld of aangepast.

Uit ons jaarverslag, maar evenzeer uit het verslag van het
verantwoordingsorgaan, blijkt hoezeer PGB in beweging is.
Wettelijke wijzigingen zijn doorgevoerd of voorbereid. 
Het financiële beleid en het aansluitingenbeleid vergden 
veel aandacht van bestuur en verantwoordingsorgaan. 
Het pensioen administratiesysteem van onze uitvoerings -
organisatie is vernieuwd. Het verantwoordings orgaan heeft
zich over de vorderingen en de kosten telkens laten inlichten.
Het wegwerken van de achterstanden in het nieuwe
administratiesysteem, het inregelen van beheers maatregelen 
in het systeem en het afronden van dit project staan op de
prioriteitenlijst van het bestuur.

Het bestuur dankt het verantwoordingsorgaan voor zijn
oordeel dat het een goed en verantwoord beleid heeft
gevoerd.

Amsterdam, 4 juni 2015
Het bestuur van PGB

Voorzitter
drs. R. Degenhardt

Plaatsvervangend voorzitter
F. de Haan

OVERIGE GEGEVENS
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Per 1 juli 2014 is de raad van toezicht van pensioenfonds PGB
actief. De raad bestaat uit drie leden: Nico Meeuwisse,
voorzitter, verantwoordelijk voor de taakgebieden governance,
pensioenen, wet- en regelgeving en communicatie, Orpa
Bisschop, uitbesteding, administratieve organisatie, interne
controle, inclusief compliance en integriteit en René van de
Kieft, balansmanagement, actuariaat, vermogensbeheer en
risicomanagement. De leden van de raad zijn onafhankelijk en
hebben meerjarige uitvoerende en leidinggevende ervaring op
hun expertisegebieden. Ze beschikken tevens over meerjarige
toezichtervaring. 

Governance
De raad is ingesteld conform de Wet versterking bestuur
pensioenfondsen en maakt deel uit van de governance-
inrichting van PGB. De raad is zijn werkzaamheden begonnen
met individuele gesprekken met de bestuursleden, de externe
accountant, de externe actuaris, de directeur van het
bestuursbureau en de algemeen directeur van de uitvoerings -
organisatie. De raad heeft een review op deze gesprekken
gedaan en geanalyseerd welke kernthema’s van belang zijn in
het kader van besturing en toezicht. 

Kernthema’s
De resultaten zijn in drie categorieën aan het bestuur
gepresenteerd:
● bevindingen, dat zijn belangrijke punten waar de raad

follow-up en actie op verwacht op basis van eigen reflectie
door het bestuur, 

● aandachtspunten, dat zijn concrete punten die het fonds
direct kan oppakken, en 

● focuspunten, dat zijn zaken die de aandacht van de raad
hebben getrokken, maar die de raad zelf eerst verder wil
uitdiepen. 

Na de presentatie van deze punten aan het bestuur in
november 2014 is het gesprek hierover in december 2014 met
het bestuur voortgezet. Ook met het verantwoordingsorgaan,
waarmee al eerder kennis was gemaakt, heeft de raad hierover
gesproken. 

Werkwĳze
In een verder uitgewerkte presentatie heeft de raad naast de
onderbouwing van zijn visie op de gesignaleerde punten, ook
zijn werkwijze en aanpak van het intern toezicht uiteengezet.
De raad wil functioneren op basis van een pro-actieve,
praktische aanpak en een constructieve, open en volwassen
dialoog met het bestuur. Dit vanuit een kritische en trans -
parante grondhouding, en het geven en ontvangen van
feedback. Dit is in 2015 door de raad nader uitgewerkt in de
nota werkwijze/plan van aanpak met daarin opgenomen een
jaarkalender met in 2015 geplande activiteiten. Het bestuur
heeft hiermee ingestemd. 

Plan van aanpak
Twee bevindingen van de raad in 2014 over de werking van 
de governance van het fonds, te weten de besturing op
portefeuillebasis en de strategische versus operationele
besturing in relatie tot externe ontwikkelingen die samen -
hangen met de groeistrategie, worden door het bestuur
geadresseerd in een plan van aanpak. Dat plan is gericht op de
opbouw van een strategie die adequaat antwoord geeft op de
uitdagingen waarvoor het fonds zich gesteld ziet. Het plan
voorziet in het instellen van vier bestuurlijke werkgroepen die
werken op basis van vooraf gedefinieerde uitgangspunten.
Deze werkgroepen zullen voorstellen ontwikkelen voor de
interne organisatie en governance, het domein waarop het
fonds actief is en de organisatie daarvan, het aansluitingen -
beleid en de innovatie van het productaanbod. De raad zal ook
in 2015 deze strategische ontwikkelingen nauw blijven volgen. 

Dialoog
Behalve twee van de drie bevindingen worden met het plan
van aanpak ook twee van de vier aandachtspunten van de raad
door het fonds opgepakt, te weten het opstellen van een
continuïteits-opvolgingsplan en het actualiseren van het
huidige productaanbod. De derde bevinding betreft de
realisatiekansen van de indexatie-ambitie. De twee overige
aandachtspunten betreffen de afspraken met de externe
accountant en de invulling van de verantwoordelijkheid van
het fonds voor een goed functionerend verantwoordings -
orgaan. Over die punten en over de vijf focuspunten waar de
raad zelf actief op zal zijn, te weten strategie, uitbesteding,
riskmanagement, rol/taak bestuursbureau en de interne
auditfunctie van de uitvoeringsorganisatie, zal de raad in 2015
met het bestuur in dialoog blijven. 

Afscheid
Ten tijde van het opstellen van deze verantwoording heeft
René van de Kieft bedankt voor zijn lidmaatschap van de raad
van toezicht, omdat hij per 1 mei 2015 is benoemd tot
algemeen directeur van een grote pensioenuitvoerings -
organisatie. De raad wenst René veel succes in zijn nieuwe
functie en is hem erkentelijk voor de geleverde inbreng in het
interne toezicht van pensioenfonds PGB van 1 juli 2014 tot 
1 mei 2015.

Amsterdam, 13 mei 2015
Raad van toezicht

OVERIGE GEGEVENS
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Bestuur (per 31 december 2014)

Het bestuur wordt ondersteund door een bestuursbureau.
Directeur is mr. I.J. van Vliet. 

Het bestuur wordt op het gebied van balansmanagement
ondersteund door twee vaste externe adviseurs te weten drs.
M.J.M. Jochems en drs. J.L.M.J. Klijnen.

Nevenfuncties bestuurders
drs. L. Coenradie RA 
– geen relevante nevenfuncties

drs. R. Degenhardt
– voorzitter commissie pensioenfondsbestuur

Pensioenfederatie
– lid raad van toezicht Stichting Pensioenfonds Achmea

H. A. Elzerman
– voorzitter van pensioencommissie Nederlandse Vereniging

van Journalisten (NVJ) en FNV Kiem/NVJ

F. de Haan
– bestuurder vakbond FNV Kiem

drs. R.W.J. Heerkens
– voorzitter pensioenfonds MN (pensioenuitvoerder)
– lid vermogensbeheer- en risicocommissie

Telegraafpensioenfonds
– adviseur beleggingscommissie FNV Bondgenoten (tot 1

januari 2015)

mr. M.M. Jansen
– beleidsadviseur brancheorganisatie KVGO
– bestuurslid grafimediafondsen ASF, FWG en SGB

mw. drs. H. Kapteijn RA
– voorzitter raad van toezicht Stichting Shell Pensioenfonds
– voorzitter raad van commissarissen Achmea

Beleggingsfondsen Beheer BV
– adviseur Stichting Pensioenfonds Hoogovens
– adviseur Stichting Philips Pensioenfonds
– commissaris Rabobank regio Den Haag

drs. A.M. Verplancke
– eigenaar adviesbureau

ir. T.J.F. Vollebergh: 
– eigenaar adviesbureau

BĲLAGE 1
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Bestuurder Functie Portefeuille Leeftijd Aanwijzende Aftreden
organisatie volgens

rooster

drs. L. Coenradie RA Lid 1e: financiële en actuariële zaken 66 Werkgevers ultimo 2016
2e: pensioeninhoudelijke zaken

drs. R. Degenhardt Voorzitter 1e: bestuurlijke zaken/voorzitterschap 66 Werkgevers ultimo 2018
2e: uitbesteding

H.A. Elzerman Lid 1e: communicatie 70 Werknemers ultimo 2015
2e: relatiebeheer/medezeggenschap

F. de Haan plv. voorzitter 1e: pensioeninhoudelijke zaken 60 Werknemers ultimo 2018
2e: bestuurlijke zaken/voorzitterschap

drs. R.W.J. Heerkens Lid 1e: vermogensbeheer en 55 Werknemers ultimo 2018
balansmanagement 

2e: risicomanagement

mr. M.M. Jansen Lid 1e: juridische zaken/compliance 55 Werkgevers april 2019
2e: financiële en actuariële zaken

mw. drs. H. Kapteijn RA Lid 1e: risicomanagement 54 Werkgevers mei 2016
2e: vermogensbeheer en 

balansmanagement

drs. A.M. Verplancke Lid 1e: relatiebeheer/medezeggenschap 69 Gepensioneerden juli 2018
2e: communicatie

ir. T.J.F. Vollebergh Lid 1e: informatietechnologie 57 Gepensioneerden juni 2018
2e: uitbesteding

Vacature Lid 1e: uitbesteding
2e: juridische zaken/compliance Werknemers 



Raad van toezicht (per 31 december 2014) 
Nico Meeuwisse is voorzitter van de raad. Hij heeft de
aandachtsgebieden governance, pensioenen, wet- en
regelgeving en communicatie. De andere twee leden zijn 
Orpa Bisschop (aandachtsgebieden administratieve organisatie,
interne controle, compliance en integriteit) en René van de
Kieft (aandachtsgebieden balansmanagement, actuariaat,
vermogensbeheer en risicomanagement). René van de Kieft is
per 1 mei 2015 afgetreden.

Verantwoordingsorgaan (per 31 december 2014) 

De samenstelling van de klachtencommissie is eind 2014 als
volgt:

De samenstelling van de commissie van bezwaar is ultimo
2014 als volgt:

BĲLAGE 1
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Bestuurder Functie Groep Leeftijd Aanwijzende  Aftreden volgens rooster
organisatie

I.J. Akkerman lid werknemer 64 FNV KIEM april 2015

A.F.A.H. Bergmans lid gepensioneerd 70 FNV KIEM juli 2016

drs. J.H.M. Brader lid gepensioneerd 78 CNV Media juli 2018

R. de Bree lid werkgever 67 KVGO april 2015

K. Broere lid werkgever 51 KVGO mei 2018 

drs. L. Dijkema voorzitter werkgever 61 KVGO ultimo 2015

V. Doorn lid gepensioneerd 69 VVG mei 2018 

A. Emmink lid werkgever 72 KVGO ultimo 2015

F.P.M. Haselaar lid gepensioneerd 69 FNV KIEM ultimo 2015

B. Hoekstra lid werkgever 57 KVGO april 2015

C.A.M. Hoendervangers lid werknemer 56 FNV KIEM april 2015

H. Jansen plv voorzitter gepensioneerd 66 FNV KIEM april 2015

T. Klein Hemmink lid gepensioneerd 65 VVG mei 2018

K.J.M. Langen lid werknemer 70 FNV KIEM juli 2016

W.J. Monsieurs lid werknemer 57 NVJ april 2015

P. Verhorst lid werknemer 63 CNV Media ultimo 2018

R. Warnar lid werkgever 49 KVGO ultimo 2018

vacature ─ werknemer FNV KIEM ─

Naam Functie Aanwijzende 
organisatie

mr. M.M. Jansen fungerend voorzitter KVGO
in 2014

drs. A.M. Verplancke fungerend voorzitter Gepensioneerden
in 2013

Naam Functie Aanwijzende 
organisatie

R.E. van Kesteren fungerend voorzitter CNV Media
in 2015

J. Spaargaren lid FNV KIEM

T. van Veen lid KVGO

B. Wals fungerend voorzitter KVGO
in 2014

A. Wentink secretaris



Voor de aanslultingen die in 2014 zijn gerealiseerd is 2,4
miljard euro aan overdrachtswaarde ontvangen. 

Toetredingsbeleid
PGB hanteert een doorsneepremie voor een eenheid op te
bouwen pensioen. Wanneer een aan te sluiten partij kiest voor
aanvullingen op de pensioenregeling die meer eenheden
pensioen kent dan de PGB-basisregeling, geldt voor die
regeling een pro-ratapremie. Het beleid ten aanzien van
toeslagverlening is uniform. Uitgangspunt is dat een nieuwe
aansluiting ook op langere termijn geen nadelige gevolgen
mag hebben voor de reeds ingeschreven deelnemers van PGB.
Bij collectieve waarde-overdrachten is het uitgangspunt dat
deze dekkingsgraadneutraal plaatsvinden. Nieuwe aanslui -
tingen vinden binnen een afgesproken uitvoeringskader plaats.
In het Handboek Aansluitingen is het aansluitingsbeleid
uitgewerkt. Aansluitingen worden volgens een vast draaiboek
verwerkt waardoor de migratie gestandaardiseerd en beheerst
verloopt en de continuïteit van de uitvoering van processen
gewaarborgd blijft. 

Uittredingsbeleid
De voorwaarden bij toetreding en uittreding zijn symmetrisch;
partijen krijgen bij vertrek de verplichtingen tegen de vigerende
dekkingsgraad mee, rekening houdend met door PGB te
maken kosten en eventuele verzekeringstechnische nadelen
voor PGB. 

BĲLAGE 2
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Overzicht aansluitingen 2014 Bedragen in miljoenen euro’s

Aantal bedrijven Aantal (gewezen) Overgedragen
deelnemers en verplichtingen

pensioengerechtigden

Groothandel 7 7.177 419

Papierindustrie 4 5.927 695

Maritieme aannemerij en dienstverlening 1 4.265 449

Procesindustrie 2 3.580 392

Dienstverlening 3 2.080 263

Chemische en farmaceutische industrie 7 1.335 84

Uitgeverij 2 580

Kunststof- en rubberindustrie 2 485

Totaal 28 25.429 2.302

Overzicht aansluitingen 2015 Bedragen in miljoenen euro’s

Aantal bedrijven Aantal (gewezen) Overgedragen
deelnemers en verplichtingen

pensioengerechtigden

Groothandel 3 5.626

Papierindustrie 1 119

Maritieme aannemerij en dienstverlening 1 94

Procesindustrie 1 127

Dienstverlening 5 1.200

Chemische en farmaceutische industrie 4 3.587

Uitgeverij 2 520

Verf- en drukinktindustrie 2 216

Kunststof - en rubberindustrie 3 718

Totaal 22 12.207



Statuten
De Wet versterking bestuur pensioenfondsen ging in per 1 juli.
Door deze wet wijzigde het bestuursmodel van PGB met de
komst van twee bestuursleden namens de pensioen -
gerechtigden. Daarnaast is de raad van toezicht begonnen 
met haar werkzaamheden en is de deelnemersraad
opgeheven. Daarom is een aantal bepalingen in de statuten
aangepast. Verder is de statutaire werkingssfeer uitgebreid 
met de sector maritieme aannemerij en dienstverlening. 

Pensioen- en uitvoeringsreglement
In het pensioenreglement zijn bepalingen over verevening,
inkooptarieven, afkoop pensioen en getrapt pensioen
gewijzigd. In het uitvoeringsreglement is de informatieplicht
van werkgevers uitgebreid. 

Overige reglementen
Er is een nieuw reglement ingevoerd voor de raad van toezicht.
Het reglement voor het verantwoordingsorgaan is aangepast 
in verband met het nieuwe bestuursmodel. Verder zijn de
procedures voor klachten en geschillen aangepast. 
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ABTN
Actuariële en bedrijfstechnische nota. In deze, door de wet
verplichtgestelde, nota worden naast de actuariële aspecten
van de reglementaire pensioenen ook de hoofdlijnen van het
interne beheersingssysteem en de opzet van de administratieve
organisatie en interne controle beschreven.

Actuele waarde
Waarde van verplichtingen of beleggingen op het moment van
berekenen

ALM
Asset liability management. Een methode om modelmatig de
samenstelling van de strategische beleggingsportefeuille te
bepalen, rekening houdend met de pensioenverplichtingen.

Asset Mix
Verhouding tussen de onderscheiden beleggingscategorieën in
de beleggingsportefeuille.

Benchmark
Representatieve herbeleggingsindex waartegen de prestaties
van een beleggingsportefeuille worden afgezet.

Collateral
Onderpand. Manier om het kredietrisico op tegenpartijen uit
hoofde van Over-The-Counter derivatentransacties te
beperken. Het risico is dat de tegenpartij op afloopdatum niet
meer aan haar verplichtingen kan voldoen. Het collateral
reduceert dit risico doordat er gedurende de looptijd van de
transactie onderpand in de vorm van kasgeld wordt gestort ter
dekking van de marktwaarde van de transacties.

Commodities
Bulkproducten waarvan de prijs in hoge mate door de actuele
vraag en aanbod wordt bepaald, zoals olie, graan en metalen.

Contante waarde
De huidige waarde van lopende en toekomstige uitkeringen,
rekening houdend met een bepaalde renteopbrengst en
sterftekansen.

Cross currency swap
Een overeenkomst om rentestromen in verschillende valuta te
ruilen zonder uitwisseling van de hoofdsommen zelf.

Deelnemer
PGB onderscheidt twee groepen deelnemers. De actieve
deelnemers, dat zijn de werknemers die pensioen bij het fonds
opbouwen en de gewezen deelnemers, dat zijn de werk -
nemers voor wie de pensioenopbouw is beëindigd maar
waarvan het pensioen niet is overgedragen aan een andere
pensioenuitvoerder. 

Dekkingsgraad
Verhouding tussen het aanwezige pensioenvermogen en de
contante waarde van de opgebouwde pensioenaanspraken,
uitgedrukt in een percentage.

Dekkingstekort
Tekort dat ontstaat als de middelen ontoereikend zijn om 
naast de voorziening pensioenverplichtingen, de reserve voor
algemene risico’s, te dekken.

Delta
In het geval van futures geeft de delta het renterisico weer. 
Bij optiecontracten is de delta gelijk aan de onderliggende
waarde.

Derivaten
Van effecten afgeleide beleggingsproducten, zoals futures,
swaps, total return swaps.

Exposure
Marktwaarde van een asset of in het geval van derivaten de
waarde van de onderliggende asset.

Franchise
De franchise is het gedeelte van het salaris waarover geen
premie betaald wordt en waarover ook geen pensioenrechten
opgebouwd worden. De franchise verschilt per regeling. 

FTK
Financieel toetsingskader. Methodiek voor toetsing van de
financiële opzet en toestand van pensioenfondsen en
verzekeraars door De Nederlandsche Bank.

Future
Op de beurs verhandeld termijncontract met verplichte levering
van waarden/goederen in de toekomst tegen een vooraf vast -
gestelde prijs. De onderliggende waarde kan een obligatie zijn
of een aandelenindex, een geldmarktrente of een commodity.
Futures stellen een belegger in staat beleggingsrisico’s af te
dekken.

Gepensioneerde
Een gepensioneerde is een oud-deelnemer wiens ouderdoms -
pensioen is ingegaan.

Hedgefondsen
Beleggingsfondsen die op basis van een vastgelegde strategie
proberen een positief rendement te behalen onafhankelijk van
het marktrendement. Het zijn vaak fondsen met een besloten
karakter die met geleend geld opereren en gebruikmaken van
afgeleide producten (derivaten).
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Inflation linked obligaties
Obligaties waarvan de hoofdsom en de rentebetalingen
worden geïndexeerd met de inflatie van een bepaald land.

Intrest Rate Swap
Overeenkomst om rentestromen in dezelfde valuta te ruilen
zonder uitwisseling van de hoofdsommen zelf.

Look-through
Diepere doorkijk in bijvoorbeeld de beleggingsfondsen.

Marktrente
De rente die op een bepaald moment op de kapitaalmarkt en
de geldmarkt geldt.

Modified duratie
Maatstaf voor de koersgevoeligheid van een obligatie. Als het
effectief rendement van de obligatie met 1 procentpunt stijgt,
dan daalt de koers van de obligatielening ongeveer met de
modified duratie als percentage.

Normportefeuille
De vooraf gedefinieerde samenstelling van de beleggings -
portefeuille met bijbehorende benchmarks, waaraan de
behaalde beleggingsresultaten achteraf worden getoetst.

Out- underperformance
Er is sprake van een out- of underperformance als het
gerealiseerde rendement van een portefeuille hoger,
respectievelijk lager is dan het rendement van de benchmark.
Bij een negatief rendement is sprake van outperformance als
het rendement van de benchmark nog negatiever is. 

Overlevingstafels
Tabellen die aangeven hoeveel mannen resp. vrouwen
uitgaande van een bepaald aantal nul-jarigen de leeftijd van
1,2,3, enz. jaar zullen bereiken. Ze zijn door het Centraal
Bureau voor de Statistiek berekend uit gegevens die door de
bevolkingsregisters in Nederland zijn verstrekt. Deze tabellen
worden gebruikt bij de berekening van de voorziening
pensioenverplichtingen.

Over-the-counter (OTC)
Over-the-counter contracten zijn contracten die buiten de
beurs verhandeld worden.

Peer group
Referentiegroep met vergelijkbare/gelijkwaardige activiteiten 
of producten.

Pensioengerechtigde
Een pensioengerechtigde is een oud-deelnemer of zijn/haar
nabestaande(n) die een pensioen ontvangen. Het kan dan
gaan om ouderdomspensioen, partnerpensioen of wezen -
pensioen. 

Premievrije verzekerden
Gewezen deelnemers met aanspraken, de zogenaamde
slapers.

Private equity
Beleggingen in niet aan de beurs genoteerde ondernemingen.

Renteswap
Een renteswap of Interest Rate Swap (IRS) is een afspraak
tussen twee partijen om gedurende een bepaalde periode
(variërend van 1 tot 30 jaar) rentebetalingen over een bepaalde
hoofdsom uit te wisselen.

Rentetermijnstructuur
De rentetermijnstructuur is een grafiek die het verband
weergeeft tussen de looptijd van een vastrentende belegging
enerzijds en de daarop te ontvangen marktrente anderzijds.

Reservetekort
Tekort dat aangeeft dat er niet genoeg geld is om naast de
voorziening voor de pensioenen en voor de algemene risico’s,
ook nog de vereiste reserves te hebben voor o.m. de
beleggingsrisico’s.

Spread
Het rendementsverschil tussen twee vermogenstitels.

Tracking error
Risicomaatstaf die aangeeft in welke mate het rendement in
percentages kan afwijken van het benchmarkrendement,
gegeven een betrouwbaarheidsinterval.

UFR
De Ultimate Forward Rate wordt sinds september 2012
gebruikt voor de vaststelling van de pensioenverplichtingen.
Het is de risicovrije rekenrente voor langjarige contracten,
waarin wegens de lange looptijd onvoldoende handel in
bestaat. 

Valutaswap
Uitwisseling van rentebedragen en hoofdsommen in
verschillende valuta tegen een vooraf overeengekomen
verhouding tussen de valuta.

Verzekerden met toerekening wegens arbeidsongeschiktheid
Arbeidsongeschikte deelnemers voor wie de pensioenopbouw
gedeeltelijk ten laste van PGB wordt voortgezet.

Voorziening pensioenverplichtingen
De contante waarde van de reeds ontstane en gefinancierde
pensioenverplichtingen uit hoofde van pensioenaanspraken.
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